
 
 

  



Memòria 2019. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de Cultura de Barcelona  
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 

 

 

©edició i textos AHCB 
©fotografies: Eva Guillamet / AHCB 
 
barcelona.cat/arxiuhistoric 

 



Memòria 2019. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 

 

SUMARI 
 

DADES GENERALS ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA ............................................ 3 
1. PRESENTACIÓ ...................................................................................................................... 4 
2. L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT EN XIFRES .......................................................................... 5 

Nombre de persones treballadores ............................................................................................ 5 
Volum de fons documentals ....................................................................................................... 5 
Nombre de consultes .................................................................................................................. 5 
Activitats de difusió .................................................................................................................... 6 
Evolutiu consultes pàgina web ................................................................................................... 6 

3. INGRÉS DE FONS .................................................................................................................. 8 
3.1. Fons documentals, hemeroteca i biblioteca........................................................................ 8 

4. TRACTAMENT DOCUMENTAL ............................................................................................. 10 
4.1. Tractament tècnic .............................................................................................................. 10 
4.2. Digitalització ....................................................................................................................... 13 
4.3. Conservació ........................................................................................................................ 14 

5. SERVEIS ALS USUARIS ........................................................................................................ 17 
5.1. Usuaris i consultes ............................................................................................................. 17 
5.2 Catàlegs en línia de l’AHCB ................................................................................................. 20 

6. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ ..................................................................................................... 22 
6.1. Exposicions ......................................................................................................................... 22 
6.2. Visites a l’AHCB .................................................................................................................. 25 
6.3. Activitats educatives .......................................................................................................... 26 
6.4. Cursos, jornades i congressos ............................................................................................ 26 
6.5. Publicacions ....................................................................................................................... 28 
6.6. Presentacions ..................................................................................................................... 29 
6.7 Enregistrament a espais de l’AHCB ..................................................................................... 29 

7. COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES .............................................................................. 31 
7.1. Comunicació....................................................................................................................... 31 
7.2. Col·laboracions i relacions externes .................................................................................. 34 

8. RECURSOS ......................................................................................................................... 36 
8.1. Recursos Humans ............................................................................................................... 36 
8.2. Pressupost .......................................................................................................................... 39 
8.3. Infraestructura ................................................................................................................... 40 

9. RESUM DEL FONS ............................................................................................................... 40 
9.1. Volum documental ............................................................................................................ 40 

 
  



Memòria 2019. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

3 
 

DADES GENERALS ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 

Adreça: carrer Santa Llúcia, 1 08002 Barcelona  

Telèfon: +34 932 562 255 

Correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat 

Web: barcelona.cat/arxiuhistoric  

 

Horari:  

Sala de Consulta General 

De dilluns a divendres, de 9.30 a 19.30 hores. De 14.00 a 15.00 hores no es serviran do-
cuments. 

Sala de Consulta de Gràfics 

Dimarts, dimecres i dijous de 9.30 a 13.30 hores. 

Sala de consulta de fons orals 

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 hores. (amb cita prèvia) 

Sala d'exposicions 

De dilluns a divendres de 9.00 a 19.30 hores. 

 

Serveis:  

Consultes de documents: informació i  i atenció especialitzada a les persones usuàries  en 

les consultes dels fons i la recerca d’informació tant de forma presencial com  no presen-

cial i en línia  a través dels catàlegs.  

Reproducció de documents: obtenció de còpies de la documentació seguint els procedi-

ments i aplicant les tarifes aprovades.  

Visites comentades i tallers per a grups organitzats: realització de visites guiades i tallers 

pedagògics amb l’objectiu de donar a conèixer els fons documentals, les funcions i els ser-

veis de l’AHCB. 

Cessió temporal de documents originals per a exposicions: cessió temporal de docu-

ments per a exposicions a institucions i entitats amb finalitats de divulgació d’acord amb 

els procediments i protocols establers. 

Activitats de difusió: per apropar els fons documentals conservats i divulgar la història de 

la ciutat a la ciutadania, s’impulsen activitats com ara conferències, cursos, jornades i con-

gressos, així com exposicions sobre la història de Barcelona i els seus documents.  

mailto:arxiuhistoric@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiuhistoric
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1. PRESENTACIÓ  
 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) amb aquesta memòria fa balanç i ren-
deix comptes de l’acció realitzada durant l’any 2019.  

Una de les activitats de més relleu ha estat l’organització del XVI Congrés d’Història de 
Barcelona, amb el títol “Barcelona: del franquisme a la democràcia. El protagonisme El 
protagonisme de la ciutadania (1973-1983) “. Celebrat al Born Centre de Cultura i Me-
mòria va tractar sobre les primeres eleccions municipals democràtiques, després de la fi 
del franquisme, i va permetre actualitzar la recerca sobre què van significar per a la ciu-
tat aquestes eleccions i què va suposar per al conjunt de la ciutadania la transició d’un 
règim dictatorial a un de democràtic. 

En el àmbit de les exposicions es va presentar l’exposició “Una mà de cartes. La 
Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (1529-1988)” fent possi-
ble exposar 34 baralles històriques, així com gravats i d’altres documents originals que 
formen part del fons documental de l’Arxiu; a més es va confeccionar un catàleg digital i 
diverses activitats al voltant de l’exposició. 

Igualment, destacar el préstec de 101 documents originals per a 12 exposicions tempo-
rals organitzades per organismes i institucions diverses.    

L’Arxiu, ha continuat ingressant documentació gràcies a donacions o comodats de fons 

privats, entre els quals destaca la documentació de l’humorista gràfic Jaume Perich que 

complementa el primer ingrés realitzat per la família l’any 1998; també, l’ingrés del fons 

de l’arquitecte Josep Maria Ribas amb un gran nombre de plànols i documentació comp-

table d’obres realitzades a Barcelona, a més de l’increment de fons hemerogràfics i bibli-

ogràfics.  

En aquesta memòria es reflecteixen els avenços en el tractament, la catalogació, la 

conservació  i la digitalització dels fons tant per fer possible la seva  consulta a través dels 

nostres catàlegs en línia com per preservar-lo de possibles degradacions.  

Els propers anys volem incidir en l’accés als nostres documents a través de plataformes 

digitals que permetin la consulta i la seva reutilització. En aquest sentit, s’ha treballat per 

disposar d’una eina de consulta i descàrrega de la premsa històrica digitalitzada, així 

com d’algunes col·leccions de llibres. Amb la seva posada en funcionament a principis de 

2020, es podrà disposar en línia d’un gran nombre de diaris i revistes històriques.  

Tota aquesta feina que presentem ha estat possible gràcies a totes les persones que 

formen l’Arxiu Històric de la Ciutat, que amb profesionalitat i il·lusió treballen per oferir 

un servei públic de qualitat a totes les persones usuàries i per preservar un patrimoni 

que és de tota la ciutadania. 
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2. L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT EN XIFRES 

 

Nombre de persones treballadores 

 

 

Volum de fons documentals 

 

 

Nombre de consultes  
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Activitats de difusió 
 

 

 

Evolutiu consultes pàgina web  
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INGRÉS DE FONS 
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3. INGRÉS DE FONS 

3.1. Fons documentals, hemeroteca i biblioteca 

Les donacions i els ingressos per comodat amplien i enriqueixen els fons documentals 

de l’Arxiu Històric de la Ciutat gràcies a les aportacions gratuïtes que fan els donants 

particulars, institucions o entitats. Durant el 2018, destaquen els ingressos següents: 

● Ingrés per comodat 361 dibuixos, 11 vídeos, 4 caixes i 12 carpetes amb documenta-
ció de Jaume Perich realitzat per la família de Jaume Perich. Aquests documents 
s’annexen  al primer ingrés realitzat per la família,  l’any 1998. També, s’ha renovat 
el comodat de tot el fons fins l’any 2038. 

● Fons documental de l’arquitecte Josep Maria Ribas, format per 784 plànols (la major 
part correspon al projecte del  Palau de l’Agricultura de l’Exposició Internacional del 
1929) , així com també documentació textual relativa a la gestió econòmica de les 
obres; i 4.353 nadales, dels anys 1945 a 2011, la majoria relacionades amb l'Associa-
ció de Bibliòfils de Barcelona. La donació ha estat realitzada per la seva família. 

● Publicació auto-editada en ciclostil amb el nom Club Polímnia afavorida per Joan 
Lluch, presentador del programa radiofònic Gran Gala de RNE a Barcelona. Aquesta 
entitat, i el programa de ràdio, tenien com a punt d’interès la música i, en particular, 
el món de l’òpera. La donació ha estat realitzada per Margarita Marín Sánchez 

● Revista PZ revista de humor (1959-1960) i els 100 primers números del diari 4-2-4 
(1975) donada per Carlos Font Cortés i Núria Pastor Blázquez periodistes i membres 
fundadors del diari 4-2-4 

L’Hemeroteca ha ingressat, a més,  un total de 5. 070 exemplars, 2.910 per compra, 
2.129 per donació i 31 per intercanvi i a la Biblioteca per compra han ingressat 684 vo-
lums, dels quals 95 són llibres moderns i 65 antics, 25 per donació i 5 per subscripció. 
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TRACTAMENT DOCUMENTAL 
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4. TRACTAMENT DOCUMENTAL 

4.1. Tractament tècnic 

Fons Documentals 

Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern 

 Tractament tècnic de 37 unitats documentals de la sèrie Diversos de consellers 
dels anys 1388 a 1834. 

 Descripció de 41 unitats documentals de la sèrie Plets i processos dels anys 1291 a 
1713. 

 Revisió, actualització de la descripció i instal·lació de 1865 expedients de la sèrie 
Obreria dels anys 1788 a 1796. 

 Tractament de 23 unitats documentals de la sèrie Lletres Reials Originals dels anys 
1259 a 1422. 

 Confecció d’un inventari de 99 caixes de la sèrie Dret de portes dels anys 1815 a 
1854. 

 Elaboració de la proposta de Quadre de Classificació del fons de la Cúria del Ve-
guer i del Corregidor formada per 3.957 caixes dels anys 1336 a 1849. 

 

Fons privats 

 Tractament integral de 142 unitats documentals del Fons de la Confraria dels Hor-
tolans de la Porta de Sant Antoni dels anys 1428 a 1910. 

 Tractament integral de 12 unitats documentals del Fons de l’Arxiconfraria de la 
Puríssima Sang dels anys 1564 a 1961. 

 Tractament de 239 unitats documentals i 73 caixes del Fons Gremial General (in-
clòs dins CCAM: 02.04 Administració de Confraries i Gremis, 06.03 Cadastre) dels 
anys 1650 a 1931. 

 Tractament tècnic de 79 caixes del Fons de la Confraria del Sant Esperit dels anys 
1339 a 1899. 

 Realització d’un estudi de 274 caixes dels fons Patrimonials amb la classificació de 
vuit fons dels anys 1200 a 1937. 

 Classificació i tractament de 2 caixes del fons Trinxant dels anys 1882 a 1984. 

 Primera fase del tractament tècnic de 39 caixes del fons Jordi Maragall i Noble dels 
anys 1919 a 1999. 

 Tractament de la documentació de 5 caixes, 12 expedients i 367 dibuixos del fons 
El Perich dels anys 1957 a 2001. 

 Segona fase de tractament amb l’aplicació del Quadre de Fons Personals i descrip-
ció de 61 caixes del fons Albert Bastardes Sampere dels anys 1871 a 1944. 

 Descripció de 2800 dibuixos del fons personal Enric Olvan “Oli” dels anys 1959 a 
2001. 

 Inventari de 784 plànols dels anys 1929 a 1958 i 4.353 nadales del fons personal de 
l’arquitecte Josep Maria Ribas dels anys 1945 a 1958. 

 Descripció de 301 dibuixos del fons Alfons López dels anys 1970 a 2008. 
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 Finalització de la descripció 170 dibuixos dels fons Ricard Castells dels anys 1975 a 
2002. 

 Descripció de 200 dibuixos del fons Apel·les Mestres dels anys 1858 a 1932. 

 Realització de 5 inventaris topogràfics corresponents als 5 dipòsits de fons gràfics. 

 Descripció de 230 unitats documentals de plànols i mapes de gran format, del perí-
ode entre 1800 a 1990, i preparació per a la digitalització massiva. 

 

Col·leccions 

 Descripció de 200 dibuixos de la col·lecció de dibuixos de l’AHCB dels anys 1805 a 
2000. i de 500 cartells de la  Col·lecció de cartells de l’AHCB dels anys 1850 a 2015. 

 Transcripció de 185 pàgines de la col·lecció Memòria oral del periodisme Barceloní 
dels anys 1966 a 1986, 100 pàgines de les entrevistes a Armand de Fluvià i Escorsa 
del fons Arcadi Espada, 200 pàgines de la col·lecció Josep Maria Figueres i Artigues. 

 Descripció de de 492 unitats documentals de 10 col·leccions de Fons orals al pro-
gramari de gestió. 
 

 

 

 

 

Descripció dels documents  

La feina de descripció de les diferents tipologies documentals al programari d’arxius 
han continuat centrades en la revisió de les descripcions a fi de proporcionar una in-
formació més acurada de la documentació. En total, al llarg del 2019 s’han revisat o 
elaborat de nou un total de 11.444 descripcions, de les quals 2.890 registres son nous i 
8.554 modificacions. 
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Fons Hemerogràfics 
 

S’ha continuat la incorporació de diaris i revistes digitalitzats a l’eina de gestió per con-
servar-les i fer-les accessibles per internet i s’ha iniciat el treball d’una eina que perme-
trà la consulta per internet, la cerca per text i la descàrrega de la premsa històrica digi-
talitzada. Es preveu la seva publicació durant el 2020. 

A més s’han realitzat les tasques següents:  

Catàleg de gestió bibliotecària  

 Catalogació de 101 títols nous i modificació de 1.707 registres per millorar el seu 
contingut.  

 Registre de 33. 502 exemplars (inclou exemplars de títols nous i catalogació retros-
pectiva de fons històrics). 

 Incorporació de 231 URL noves a enllaços externs ja existents. 
 

Catàlegs topogràfic i buidat de premsa 

 Catalogació de  41 títols nous i modificació de 4.221 registres al Catàleg Topogràfic. 

 Incorporació 112 registres nous al catàleg de buidat de premsa. 
 

Catàleg Compartit de les Universitat Catalanes 

 Incorporació de 101 títols nous  
 
També, s’ha revisat, reindexat i ingestat 12 títols de diaris i revistes, al repositori digital, 
amb un total de 485.660 imatges i a la reclamació de 214 títols als proveïdors en no re-
bre els números.  

 

 

Fons Bibliogràfic 
 

Destacar el tractament de la biblioteca de Jordi Maragall i Noble, amb llibres de diverses 
disciplines però majoritàriament relacionats amb la política catalana, i alguns d’ells amb 
dedicatòries dels autors. 

A més a més s’han realitzat les tasques següents: 

 Catalogació de 648 llibres nous i modificació de 222 registres catalogràfics, per millo-
rar el seu contingut. 

 Catalogació de 1.926 registres bibliogràfics del fons de teatre Arlubins, 142 de la bi-
blioteca Jordi Maragall i Noble  i revisió i correcció del camp notes de 252 registres de 
la biblioteca Apel·les Mestres. 

 Incorporació de 22 registres de buidats d’articles de revistes i congressos. 
 Continuació del catàleg de les guies turístiques, amb un total de 40 registres. 



Memòria 2019. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

13 
 

 Creació de 455 registres a la base de dades d'autoritats (autors, institucions, matèries) 
i incorporació de 569 URL a enllaços externs. 

 Realització de la primera fase de la guia temàtica Els fons de l’AHCB per a l’estudi del 
llibre (impremta, llibreters, etc.). 

 Inici del tractament i la base de dades de gestió del fons de Propaganda bibliogràfica. 
 Ingesta de 85 obres al repositori digital  i la incorporació de 1.061 registres al Catàleg 

Compartit de les Universitat de Catalunya. 
 Manteniment de la biblioteca de l’Arxiu Fotogràfic amb la catalogació de 19 llibres. 

 

 

 

 

 

4.2. Digitalització 

Pel que fa als projectes de digitalització, s’han obtingut un total de 269.349 imatges de 
preservació dels fons i col·leccions següents: 

 
 

Fons Documentals 
 

 Del fons del Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern s’han realitzat: 37.273 imat-
ges de la sèrie Registre de Deliberacions dels anys 1479-1635; 4.375 imatges de la 
sèrie Acords dels anys 1801 a 1832; 3.194 imatges de la sèrie Ordinacions dels anys 
1349 a 1570; 6.359 imatges de la sèrie Polític, reials decrets dels anys 1816 a 1832. 

 Del fons de la Cofaria del Sant Esperit (pergamins) s’han realitzat 52 imatges, dels 
anys 1339 a 1443. 

 Del fons Perich s’han realitzat 7.871 imatges, dels anys 1965 a 1995. 
 De la Col·lecció de plànols de l’AHCB (gran format) s’han realitzat 200 imatges, dels 

anys 1965 a 1995. 
 De diversos fons i col·leccions s’han realitzat 1.831 imatges. 
 Del disc gravades en el 4-DD s’han realitzat de nou 834 imatges. 
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Fons hemerogràfics i bibliogràfics 

 

 192.814 imatges del Diario de Barcelona, dels anys 1950 a 1964. 
 471 imatges de diverses revistes i diaris. 
 14.066 imatges de llibres de temàtiques, opuscles del segle XVI i guies urbanes del 

fons bibliogràfic de l’Arxiu. 
 

 
 

4.3. Conservació 
 

S’han dut a terme 15 controls ambientals i biològics i de la documentació, així com les tas-
ques bàsiques de neteja i condicionament sobre 180 unitats del fons documental, 120 del 
fons hemerogràfic i 360 del fons bibliogràfic a fi de prevenir-ne el deteriorament i facilitar-
ne la consulta, a més de 80 caixes de l’Arxiu de gestió i s’ha procedit a la revisió, protecció 
i reinstal·lació de 600 plànols de gran format. 

Amb el mateix objectiu, s’han pres mesures de protecció respecte a 101 unitats documen-
tals restaurades o amb la realització de proteccions especials per un total de 12 exposici-
ons. També, s’ha procedit a la restauració de 284 documents i la enquadernació de 270 
exemplars de la hemeroteca. 
 

Tipologia de documents Restauracions 

Vàries 12 

Àlbums 1 

Pergamins 131 

Documents 7 

Volums i capses AMM 14 

Cartells, plànols, naips, postals 52 

Indianes 1 

Llibres 52 

Total 284 
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SERVEIS ALS USUARIS 
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5. SERVEIS ALS USUARIS 

5.1. Usuaris i consultes 

La sala de Consulta de AHCB ofereix consulta presencial i remota a través de l'aplicació 
IRIS (el canal de relació de l‘Ajuntament amb la ciutadania), el correu electrònic corpora-
tiu o el telèfon. Des de fa uns anys es produeix una davallada en el nombre d’usuaris 
presencials degut al gran nombre de documents accessibles en línia i, per aquest motiu, 
a partir del mes d’abril s’ha realitzat un ajust en relació l’horari d’atenció presencial. 

L’AHCB disposa de dos espais per a la consulta de documentació: la sala de consulta ge-
neral i la sala de consulta de gràfics. 
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Indicadors de les sales de consulta  

 

Usuaris presencials i remots Nombre 

Sala de consulta general 3.947 

Sala de consulta de gràfics 254 

Usuaris remots 758 

Total 4.959 

 

 

 

Documents consultats Nombre 

Sala de consulta general 9.358 

Sala de consulta de gràfics 6.295 

Usuaris remots 883 

Total 16.536 

 

 

 

 

Documents reproduïts a petició dels usuaris Nombre 

Paper 8.115 

Digital 27.108 

Total 35.263 
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Evolució del nombre d’usuaris 2916-2019                     Consultes per tipus de fons 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Nombre de documents consultats per mesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documents més consultats a les sales de consulta de l’AHCB 

 

Fons Medieval i Modern Nombre 
 

Documents gràfics Nombre 

Consell de Cent 486  Dibuixos 1.900 

Consellers 420  Goigs 847 

Documentació Personal 286  Invitacions de ball 821 

Manuscrits Patrimonials  238  Romanços 589 

Gremial 194  Cartells 557 

Total 1.624  Total 6.295 
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5.2 Catàlegs en línia de l’AHCB 

 

L’AHCB té dos catàleg en línia. Un per la documentació d’Arxiu (textual, gràfic, audiovisu-
al, etc.) i l’altre per la Biblioteca i la Hemeroteca.  

 Actualment pel que fa a la Biblioteca i l’Hemeroteca són consultables a text complet en 
línia 11.127 registres i el catàleg en línia de l’Arxiu permet l’accés a 56.344 dels quals 
11.797 tenen imatges associades. 

 

              

   

Nombre de registres consultables en línia 

 
 
 
L’Arxiu col·labora a més a diferents portals d’altres institucions: 

 ARCA - Arxiu de revistes catalanes antigues. Hemeroteca digital, que dona accés a 
col·leccions completes de diaris i revistes representatives dins la cultura i la societat ca-
talana que han deixat de publicar-se al llarg de la història. El número de títols que cons-
ten de l’Arxiu és de 97 

 CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. Catàleg col·lectiu que dona 
accés a documents conservats per les universitats catalanes a més de 160 biblioteques 

 RACO - Revistes amb accés obert. Repositori cooperatiu, des del qual pots consultar els 
articles de revistes editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural o erudita 
catalana. L’AHCB  i participa mitjançant la revista Barcelona Quaderns d’Història amb la 
consulta de 15.403 pàgines 

 

 

Catàlegs en línia de l’AHCB Nombre de registres Registres amb imatges 

Catàleg en línia Biblioteca i Hemeroteca 123.329 11.127 

Catàleg en línia Arxiu 56.344 11.797 

Total 179.673 22.924 
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
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6. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 

6.1. Exposicions 

Temporals  

L’Arxiu presenta els seus documents a través d’exposicions organitzades al vestíbul de la 
Casa de l’Ardiaca. Les exposicions temporals serveixen per presentar la riquesa i diversitat 
dels nostres fons documentals a la ciutadania. Aquest any s’han organitzat dues exposici-
ons: 

Aureli Capmany i l’educació dels infants, de 19 de juny del 2018 al 31 de maig de 2019. Comis-
sariada per Esteve Barandica, 38 documents originals exposats i 25.975 visitants. 

Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (1529-
1988), del 6 de juny de 2019 al 31 de març de 2020. Comissariada per Paloma Sánchez i Esther 
Sarrà. S’han exposat diverses baralles històriques així com gravats i d’altres documents originals 
exposats. 
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Exposicions virtuals i recursos digitals 

 
Títols exposicions virtuals Pàg. Visitades Visitants 

Cu-Cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-1912 614 117 

Barcelona a mà. Guies urbanes 1776-2004 1.153 406 

Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714 279 65 

Menjar a Barcelona. Un segle de menús 1880-1980 190 655 

Barcelona, darrera mirada 6.176 4.162 

Rúbriques de Bruniquer 5.734 2.620 

Total 26.066 14.796 

 

  
 

Préstec de documents per exposicions 

Aquest any s’ha produït un augment en el nombre de préstec de documents originals en 
relació a anys anteriors. L’Arxiu ha col·laborat amb el préstec de 101 documents per a 12 
exposicions temporals organitzades per altres institucions culturals de les quals desta-
quem les següents:  

 El gabinet òptic de Francesc Dalmau. Art, ciència i espectacle ala 

Barcelona del segle XIX. Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Ma-

llol de Girona, 15 d’octubre de 2019- 30 d’abril de 2020 (6 docu-

ments) 

Valentí Fargnoli. L’art de la fotografia. Museu d’Història de Girona, 

7 d’abril -3 de no- vembre de 2019 (9 documents) 

Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris, diferents seus 

de l’Arxiu Municipal, 5 de setembre de 2019-5 de gener de 2020 

(19 documents) 

 

 

http://www.bcn.cat/cu-cut/
http://www.bcn.cat/barcelona-a-ma/ct/
http://www.bcn.cat/despres-utrecht/
http://arxiuhistoric.bcn.cat/menjarbcn/
https://youtu.be/JwgxobD8i1c
https://youtu.be/JwgxobD8i1c
https://www.girona.cat/museuhistoria/docs/full_sala_Fargnoli.pdf
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/videos/724903781265475/
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/videos/724903781265475/
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/les-veus-de-les-dones-guerra-civil-franquisme-i-transicio
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/diario-de-barcelona-una-empresa-periodistica-1792-2009
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Sala Aixelà. La  Virreina Centre de la Imatge, 22 de novembre de 

2019- 23 de febrer de 2020 (6 documents) 

Ángeles Nuevos. Escenas de la Reforma de la Plaza de la Gardunya, 

Barcelona (2005-2018). La Virreina Centre de la Imatge, 12 de juliol 

- 20 d’octubre de 2019 (1 document) 

La Barcelona dels passatges. Abans de la Via Laietana. Arxiu Foto-

gràfic de Barcelo- na,  el 13 de juny-15 de novembre de 2019 
(22 documents) 

L’arxiu fotogràfic de la revolució. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 

novembre de 2019- finals maig 2020 (15 documents) 

Barcelona. La ciutat medieval (1249-1516), Museu d’Història de 

Barcelona, 20 de març de 2019-5 de gener de 2020 (22 do-

cuments) 

Barcelona Km 0 Museu d’Història de Barcelona, 16 de juliol de 

2019-16 de juliol de 2020. (4 documents) 

Antoni Fabrés i Costa (Barcelona, 1854-Roma, 1936). Museu Naci-

onal d’Art de Catalunya, 30 de maig- 29 de setembre de     2019 (5 

documents) 

Modest Urgell. Museu d’Art de Girona, 14 de desembre de 2019-
24 de maig de 2020 (5 documents) 

Òpera. Passió, poder i política. CaixaForum 

de Madrid, 25 d’abril-11 d’agost de 2019 i 

CaixaForum de Barcelona, 17 de setembre 

de 2019-12 de gener del 2020. (3 docu-

ments) 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposicions/sala-aixela/408
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposiciones/angeles-nuevos/234
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposiciones/angeles-nuevos/234
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/noticia/exposicio-la-ciutat-dels-passatges-abans-de-la-via-laietana_826615
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiufotografic/virtuals/grafica-anarquista-fotografia-i-revolucio-social-1936-1939
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiufotografic/virtuals/grafica-anarquista-fotografia-i-revolucio-social-1936-1939
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/barcelona-1249-1516-leclosio-duna-capital-mediterrania
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/barcelona-1249-1516-leclosio-duna-capital-mediterrania
https://www.museunacional.cat/es/antoni-fabres-0
https://museuart.com/modest-urgell-mes-enlla-de-lhoritzo/
https://caixaforum.es/es/barcelona/p/opera-pasion-poder-y-politica_a879505
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6.2. Visites a l’AHCB 

 

Una de les eines de difusió i coneixement dels 
fons i les tasques que realitza l’AHCB són les 
visites en les seves diverses modalitats. Durant 
el 2019, 4.442 persones han visitat les 
dependències de l’Arxiu, la gran majoria 
interessada en la Jornada de Portes Oberts que 
cada any s’organtiza en motiu de la festivitat del 
Corpus Christi, on la ciutadania pot gaudir de 
l’Ou com balla al pati de l’Ardiaca. 
 
 

 
 
 

Visites i Portes obertes Sessions Assistents 

Visites programades 12 270 

Portes obertes: accés lliure 1 2.268 

Portes Obertes: visites guiades 10 151 

Nit dels Museus 1 1.660 

Visites institucionals 1 3 

Visites comentades  exposicions 3 73 

Total 28 4.442 
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6.3. Activitats educatives 

Habitualment s’organitzen visites i classes pràctiques amb grups reduïts d’alumnat 
per treballar amb documents originals sobre temàtiques prèviament concretades amb 
el professorat.  

Durant el 2019 s’han realitzat 4 sessions amb un total de 25 alumnes.  

 

 

 

6.4. Cursos, jornades i congressos 

La Rosa de Foc. Obrerisme i moviments sindicala Barcelona durant el primer terç del 
segle XX (1909-1936) 
Coordinadora: Teresa Abelló 
Dates: del 21 novembre de 2018-13 
març 
Assistents: 76 
 
 
Jornada Dones, postguerra i ’tebeos’ 
Coordinador: Alfons López 
Dates: 16 maig 2019 
Assistents: 61 

 

 

 

 

XVI Congrés d’Història de Barcelona. Barcelo na del franquisme a la democràcia. 
El protagonisme de la ciutadania (1973-1983)  

Amb motiu dels 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques el XVI Congrés 

d’Història de Barcelona va tractar sobre aquestes eleccions i el significat que, pel conjunt de 

la ciutat i la ciutadania, va portar la transició d’un règim dictatorial a un de democràtic. El 

Congrés va comptar amb intervencions de protagonistes institucionals dels primer Ajunta-

ment democràtic; de representants de l’àmbit acadèmic; i de persones implicades en els 

moviments veïnals de l’època. 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/triptic_curs_rosa_de_foc_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/triptic_curs_rosa_de_foc_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/triptic_jornada_dones_postguerra_i_tebeos.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/congressos-dhistoria-de-barcelona-2019
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Comitè Científic: Francesc Vilanova, Manel Risques, Andreu Mayayo, Marc Gil, Mireia 
Capdevila i Joaquim Borràs. 
Dates: 27 i 28 de novembre de 2019 
Lloc: Born Centre Cultural i Memòria 
Assistents presencials: 262 
Assistents streaming: 634 
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6.5. Publicacions 

L’Arxiu Històric de la Ciutat ha publicat el llibre Barcelona Cosmopolita de Gonçal Arnús 
publicat l’any 1908 i editat en versió facsímil per l’Arxiu el 2019. El llibre compta amb una 
introducció a càrrec de Saida Palou i Agustí Cócola-Gant. S’han editat 400 exemplars en 
paper i el llibre es pot consultar íntegrament en versió digital.  

 

 

 

 

 

A més, s’ha publicat un catàleg digital de la col·lecció 
de naips de l’AHCB, coincidint amb  l’exposició Una 
mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric 

de la Ciutat de Barcelona (1529-1988) a càrrec de 
Paloma Sánchez i Esther Sarrà: Catàleg digital de la 
col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona (1529-1988). Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, 2019 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/publicacions_fitxers/barcelona_cosmopolita-complet-dispositius.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/cataleg_colleccio_naips_ahcb_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/cataleg_colleccio_naips_ahcb_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/cataleg_colleccio_naips_ahcb_0.pdf
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6.6. Presentacions 

 BQH25. Història de la premsa diària de Barcelona. Coordinada per Francesc Salgado, 
el 24 gener 2019, amb 16 assistents. 

 Saida Palou i Agustí Cócola-Gant, Barcelona Cosmopolita. Presentat el 19 de juny de 
2019, amb 21 assistents 

 Cloenda dels Amics de la Barcelona Històrica i Monumental, el 13 de juny de 2019, 
amb 35 assistents 

 Trobada de Centres d’Estudis. 18 de febrer de 2019 amb la presència de 25 assis-
tents. 

 

 

 

6.7 Enregistrament a espais de l’AHCB 

Les Rúbriques de Bruniquer, una producció de Betevé. Emés el 25 de novembre al pro-
grama “Va passar aquí”  

Traits de Mémoire, una producció de Les Films d’Ici Méditerranée,   dirigit per Vincent 
Marie, basat en els dibuixos de Josep Bartolí.  

La Sagi, una pionera del Barça, una producció de TV3, Minoria Absoluta i el FC Barcelona, 
dirigit per Francesc Escribano i Josep Serra Mateu. Emès el 12 de març a “Sense Ficció” 

A quien corresponda, una producció de TVE, dirigida per Blanca Flaquer. Emès el 26 de 
juny per la 2 de TVE, capítol 10 de la segona temporada “Cartes en el tiempo” 

Els Plans de Cerdà, una producció de TV3 i Minoria Absoluta. Pendent d’emissió a “Sense 
Ficció” 

Dona i la Setmana Tràgica, una producció de  Càmeresiacció. 

 

 

Resum d’activitats de difusió Sessions Assistents 

Visites 28 4.422 

Exposicions 2 90.337 

Activitats educatives 4 25 

Cursos, Jornades i Congressos 3 399 

Presentacions 4 97 
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Total 41 95.280 

 
 

 
 
 

COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 
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7. COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 

7.1. Comunicació 

L’AHCB impulsa campanyes de comunicació específiques per a les seves activitats de 
difusió  captar nous públics i donar a conèixer l’Arxiu i els seus fons documentals. 

Incorporació de 111 nous registres a la llista de distribució per correu electrònic, el to-
tal de registres és de 844. 

 

Material gràfic 

 Postals: 5.000 unitats per a la Jornada de Portes Obertes i per a l’exposició 
Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bar-
celona (1529-1988) 

 Fulletons: 3.300 unitats per a la Jornada Dones, postguerra i ‘tebeos’ i per al 
Congrés d’Història de Barcelona  

 Cartells: 100 unitats per al XVI Congrés d’Història de Barcelona  
 Banderoles: 304 unitats per a les exposicions Aureli Capmany i l’educació dels 

infants i  Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona (1529-1988) i el XVI Congrés d’Història de Barcelona 

 Roll-ups: 6 unitats per a la Jornada de Portes Obertes i per al Congrés 
d’Història de Barcelona 

 Productes de merchandising : 180 llibretes, 180 bolígrafs i 180 bosses per al 
Congrés d’Història de Barcelona 

 Anuncis a les pantalles de les següents activitat: Jornades de Portes Obertes i 
de Dona, postguerra i ‘tebeos’, per a les exposicions Aureli Capmany i 
l’educació dels infants i Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barcelona (1529-1988), així com la programació de les visi-
tes comentades, La Nit dels Museus, la campanya Museus diumenge tarda, el 
Congrés d’Història de Barcelona i les presentacions de les publicacions BQH 25 
Història de la premsa diària de Barcelona i Barcelona Cosmopolita. 
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Pàgina web de l’AHCB 

barcelona.cat/arxiuhistoric 

 

 

 

 

 

 

Indicadors  2016 2017 2018 2019 

Número de visites 30.834 31.145 30.242 32.298 

Pàgines visualitzades 92.093 100.363 75.600 80.119 

 

 

 

 

Publicacions a xarxes socials 

L’AHCB participa en les xarxes socials de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que compta amb un 
total de 7.904 seguidors a Facebook i 2.279 a Twitter. A Facebook l’AHCB ha participat amb 
46 missatges,  87  piulades i 2 noticies a l’ Instagram de Cultura.  

A més, compta amb 16 entrades a Viquipèdia en català i 414 usuaris i 15 entrades en caste-
llà i 810 usuaris. 

 

Presència als mitjans 

Les activitats més destacades als mitjans han estat la Jornada Dones, postguerra i tebeos, 
l’exposició  Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona (1529-1988) i el XVI Congrés d’Història de Barcelona: del franquisme a la democràcia. El 
protagonisme de la ciutadania (1973-1983). S’han fet entrevistes i notícies per als mitjans 

Resum dades accés Internet Visitants Pàgines visualitzades 

Pàgina web AHCB 32.298 80.119 

Exposicions virtuals i recursos digitals 26.066 14.796 

Streaming Congrés d’Història de Barcelona 634 ----------- 

Total 58.998 94.915 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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següents: BTV, TV3, Ràdio4, Catalunya Ràdio, El Periódico, La Vanguardia, El País, diari Ara, 
El núvol, El nacional.cat, Naciodigital.cat, Aldia.cat, Jugamostodos.org, elcomunista.net, co-
micitat.cat, Tornaveu.cat. 

 

Canals Nombre de Referències 

Televisió 4 

Ràdio 4 

Premsa escrita 81 

Premsa digital 12 

Revistes digitals 12 

Newletterss 10 

Total 123 

 

 

7.2. Col·laboracions i relacions externes 

Convenis i acords 

 Conveni de col·laboració entre l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la digitalització de Fons 
hemerogràfics 
 

 Conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística i gestió documental de Catalunya 
(ESAGED) per acollir en pràctiques remunerades tres  estudiants del Màster 
d’Arxivística 

 

 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i No-
biliària (SCGHSVN). Digitalització de 50 pergamins de la Confraria del Sant Es-
perit  per al curs d’iniciació a la genealogia 

 

 Acord amb els Amics de la Barcelona Històrica, per celebrar la cloenda del curs 
a l’AHCB, el 13 de juny, amb un total de 35 assistents. 

 

Beques Montserrat Roig a l’Arxiu 

Les beques Montserrat Roig les crea l'Ajuntament de Barcelona per pal·liar la 
falta d'ajudes directes als creadors literaris i donar suport a projectes relacio-
nats amb la capital catalana.  
 
Beneficiaris de la beca: 
 

 Jordi Tomàs, el període d’estada a l’Arxiu Històric va ser de l’1 d’abril a l’1 de 
juny. 

 Isabel García Trocoli, el període d’estada a l’Arxiu Històric va ser del 2 de se-
tembre al 31 d’octubre. 
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RECURSOS 
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8. RECURSOS 

8.1. Recursos Humans 
 

Plantilla de l’AHCB 2018 2019 

Tècnics superiors 10 10 

Tècnics mitjans 10 11 

Administratius 4 3 

Aux. Administratius 3 3 

Total 27 27 

 

Plantilla per sexe 2019 

Homes 7 

Dones 20 

Total 27 

 

 

Convenis de pràctiques 

L’AHCB rep estudiants en pràctiques procedents de diversos nivells educatius i espe-
cialitats a fi que desenvolupin pràctiques professionals.  

En total s’han rebut 4 estudiants: 

Tres estudiants de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (UB): Sandra 
Orihuela Gracia, 300 h del 11 de juny al 31 de juliol de 2019; Maria Planells, 300 ho-
res del 14 de juny de 2019 al 14 de setembre de 2019; Maria Martínez, 300 h, del 16 
de juny al 13 de setembre de 2019. 

També, hem comptat amb un estudiant de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovi-
suals (UB): Àlex Sánchez 70 h, del 20 de setembre de 2018 al 28 de març de 2019. 
 

 

Formació del personal 

 Ephemera: Els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials. Facul-
tat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. 6, 13 i 20 de maig de 2019. 
Durada: 11 hores Participants: 1 

 Tractament de dades personals a l’Administració. Curs virtuals de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. Durada: 20 hores Participants: 1 

 Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri. Curs virtuals de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Durada: 20 hores Participants: 1 

 Eines pel tractament arxivístic dels documents audiovisuals. Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, del 4 al 13 de novembre de 
2019. Durada: 10 hores Participants: 1 

 Plataforma de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Inicia-
ció. 23 d’abril de 2019. Durada: 4 hores Participants: 5 

 Tramitació i signatura electrònica de les factures. Espai 4 de la Virreina, 21 de 
juny de 2019. Durada: 4 hores Participants: 4 
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 Iniciació al treball amb documents medievals. Curs d’Extensió Acadèmica de la 
UB del 6 de febrer al 15 de juliol 2019. Durada: 50 hores Participants: 2 

 Eines digitals per al treball col·laboratiu. Ajuntament de Barcelona, del 3 d’abril 
al 10 d’abril del 2019. Durada: 25 hores Participants: 3 

 Servei didàctic de l’arxiu. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, del 21 de maig al 23 de maig. Durada: 12 hores Participants: 3 

 Taxació de documents. COBDC. Mercat del Born, el 5 i 12 de juny. Durada: 8 ho-
res Participants: 1 

 Criteris d’intervenció i conservació preventiva dels fons documentals. Centre de 
restauració de béns mobles de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, del 3 del 10 del 
2019. Durada: 4 hores Participants: 6 

 Excel 2010 (nivell mitja). Ajuntament de Barcelona, del 20 de març al 2 d’abril 
del 2019. Durada: 25 hores Participants: 1 

 Transparència i accés en els arxius. Departament de Cultura de la Generalitat, 
17 octubre 2019. Durada: 3 hores Participants: 2 

 Comunicació escrita II: redacció de documents administratius. Formació on-line. 
Ajuntament de Barcelona. 25 de febrer - 12 de març de 2019. Durada: 39 hores 
Participants: 1 

 A més, s’ha participat a XVII Congrés d’Arxivística i Gestió de documents de Ca-
talunya. L’arxiu social: de servei a la comunitat. Sant Feliu de Guíxols del 9 al 12 
de maig i a la Jornada Intensiu Digital. Facultat d’Informació i Mitjans Audiovi-
suals (UB), 13 de juny 2019. 

 

Participacions del personal de l’Arxiu 

 
 Carme Muntaner ha presentat la comunicació “Els fons patri-
monials de l’AHCB: un patrimoni documental per descobrir” al 
Simposi d’Arxius Patrimonials a Catalunya. Castell de Vilassar, 9 
octubre de 2019.  
 
 
 
 
 
 Inés Nieto ha presentat la comunicació “Impremta i edició als 
fons i col·leccions de l’Arxiu Històric aproximació” a les IV Jor        
nades d’història      de l’edició: les xarxes de negoci del llibre a 
Espanya, 9 i 10 de maig.  
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Relació de personal durant el 2019 
 

Direcció 

Núria Bosom  (des de gener 2019) 
 

Administració 

Albert Gil (responsable del servei) 
Manteniment 
Ferran Calvo (des de maig 2019) 
 

Programes Púbics 

Esteve Barandica (responsable del servei) 
Inma Nuño (responsable de Comunicació) 
M. José Gonzalvo 
 

Departament de fons i col·leccions  
Cap de departament 
Carme Martínez (fins novembre de 2019) 
Restauració i conservació 

Gemma Valls (responsable del servei) 
 

Digitalització i noves tecnologies 

Alicia Torres (responsable del servei) 
 

Fons documentals  
Glòria Mora i Cruanyes  (responsable de sec-
ció) 

Oriol Calvet 
Carme Muntaner  
Santi Barjau 

Àngels Busquets 

Laura Fortuny 

Elisa Regueiro 

Jordi Sechs  (des d’agost 2019) 
Carme Planas 
 

Hemeroteca  
Elisa Cano (responsable de secció) 
Sandra Valentín  
Consol Sánchez  
Manel Alfaro 
 

 Biblioteca- Sala de consulta   
Àngels Solà (responsable de secció) 
Inés Nieto 

Laura Coll (fins abril de 2019) 
Maria Messeguer (des d’abril de 2019) 
Patricia Jacas 
Mònica Callejón 

 

 

Equips externs 

Auxiliars sala de consulta: Ciutat Art de gener a març de 2019, ISM S.L d’abril a desem-
bre de 2019 

Reproducció documents: DINSER. Servicios Informáticos, SL 

Conservació preventiva: Teixell; Rossell Badia 

Seguretat: Grupo Control Empresa de Seguridad  
Neteja: Rubatec 
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8.2. Pressupost 

 
Pressupost de despesa 

 

Despeses per capítol 
Personal (capítol 1) 1.124.980,33 

Despeses corrents (capítol 2) 720.779,82€ 

Transferències (capítol IV) 8.370,00€ 

Inversions (capítol VI) ---------- 

Total  1.854.330,6€  

 

Distribució per programes (capítol 2)    

Fons i Col·leccions 109.933,83€ 
Restauració documentació 36.844,95€ 

Material restauració 11.996,08€ 

Digitalització 45.919,97€ 

Compra bibliografia 10.998,33€ 

Altres  4.174,50€ 

Programes Públics 104.874,92€ 
Congrés, jornades i cursos 26.052,29€ 

Exposicions i jornades i Congrés 30.828,89€ 

Publicacions  7.395,55€ 

Manteniment web 30.492,00€ 

Altres 10.106,19€ 

General 505.971,07€ 
Neteja 99.760,46€ 

Vigilància 179.790,59€ 

Manteniments i reparació armaris compactus 78.849,91€ 

Assegurances 928,40€ 

Serveis auxiliar de sala  80.422,23€ 

Serveis reprografia peticions usuaris 30.318,25€ 

Subministraments 14.528,69€ 

Bestreta 802,20€ 

Altres 20.570,34€ 

 

Pressupost d’ingressos 

 

Ingressos (capítol 3) 5.328,15€ 

Reproduccions fons  4.455,07€ 

Venda de llibres 238,37€ 

Activitats 634,71€ 
Total 5.328,15€ 
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8.3. Infraestructura 
 

 

Superfície per espais Arxiu Històric  m² 
Recepció – informació 19,80 

Vestíbul/Sala d’Exposicions 96,36 

Zona Arqueològica 65,40 

Dipòsits  903,20 

Despatxos 238,50 

Sales de Consulta 254,39 

Sala d’Actes 68,22 

Sales nobles (Dalmases, Massana i Pompeiana) 143,81 

Taller de restauració 132,45 

Laboratori  68,57 

Magatzems 46,60 

Lavabos 43,96 

Altres espais (escales, replans, distribuïdors, etc) 775,75 
Total 3.277,01 

 

9. RESUM DEL FONS 

9.1. Volum documental 
 

Fons Documentals 2.848 m 

Fons Medievals i Moderns 1.800 m 

Fons Gràfics 1.014 m 

Fons Orals 34 m 

Fons Hemerogràfics 2.874 m 

Fons Bibliogràfics 1.968 m 

 
 

Superfície total            m² 

Superfície  Arxiu Històric 2.857,01 

Superfície  Dipòsit Zona Franca 420,00 

Total 3.277,01 
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