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Teniu a les mans la Memòria de l’activitat duta a terme 
per l’Arxiu Municipal de Barcelona durant l’any 2021. Tal 
com s’especifica en el seu Pla estratègic, l’Arxiu és un 
servei públic essencial que garanteix l’accés i l’ús dels 
documents per assegurar els drets de les persones 
i contribuir a la memòria de la ciutat, missió que ha 
seguit duent a terme, tot i que el 2021 ha continuat 
sent un any especial: si bé s’ha produït un retorn, de 
manera esglaonada, a la presencialitat en els llocs de 
treball, les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 
encara han estat notòries en el dia a dia i l’adaptació del 
personal a les circumstàncies de cada moment ha estat 
vital per assolir els objectius amb èxit. 

En aquesta direcció i, sobretot, tenint sempre present 
la ciutadania com a epicentre, ha estat fonamental 
continuar desenvolupant tasques com la digitalització 
de la documentació conservada per tal de facilitar-hi 
l’accés a distància, així com l’oferiment de recursos 
en línia per posar a disposició del públic el patrimoni 
documental de la ciutat tot agilitzant-ne la consulta. Així 
mateix, s’ha vetllat per un servei constant i de qualitat 
per atendre les consultes presencials als centres 
d’arxiu, on l’organització tant del personal com de les 
tasques per realitzar ha estat clau per rebre els més de 
10.000 usuaris i usuàries que han passat pels centres 
de l’Arxiu. Val a dir que aquesta xifra ha disminuït força 
respecte a anys anteriors, justament en consonància 
amb l’augment del volum de documentació digitalitzada 
que es pot consultar de manera remota.     

Les xifres que extraiem de l’activitat d’enguany denoten 
que l’Arxiu és un organisme en constant moviment, 
que conserva més de 50 quilòmetres de documentació 
textual, dels quals gairebé 1.500 metres lineals han 
ingressat durant el 2021 per transferències ordinàries, 
comptabilitzades en més de 500. A aquests indicadors 
s’hi ha de sumar tota la tasca de tractament i gestió 
dels documents, així com la seva preservació i difusió. 
La gestió global, doncs, que es duu a terme als centres 
d’arxiu és sovint complexa i requereix una organització 
forta que la suporti. 

M’agradaria fer un esment particular a l’èxit de públic 
que han obtingut les exposicions que s’han programat 
durant el 2021, tot tenint en ment, encara, períodes de 
confinament que s’han viscut al llarg de l’any. Ha estat 
especialment emotiva la mostra organitzada entre 
els arxius municipals de districte sobre els seus fons 
fotogràfics, en col·laboració amb la Xarxa de Centres 
Cívics de Barcelona, fet que ha propiciat un enfortiment 
dels vincles amb la ciutadania. A més, molts dels visitants 
han pres consciència de la importància de l’Arxiu com 
a dipositari i conservador del patrimoni documental de 
la ciutat, no només de la documentació generada per 
la mateixa Administració sinó també de les donacions 
privades, aquelles que expliquen la història personal de 
les veïnes i els veïns de cada barri de Barcelona.   

Tan sols em manca donar les gràcies a tots els 
professionals de l’Arxiu Municipal de Barcelona que han 
contribuït, amb la seva feina, a fer possible que l’encaix 
i l’engranatge de l’activitat als centres d’arxiu no s’aturi 
mai i continuï funcionant de manera satisfactòria.    

Montserrat Ballarín Espuña 
REGIDORA DE COMERÇ, MERCATS, CONSUM, RÈGIM 
INTERIOR I HISENDA
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Cada any fem balanç de les principals actuacions de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona a través d’aquesta memòria, un 
exercici públic de transparència i de rendició de comptes 
a la ciutadania de la nostra ciutat, a la qual ens sentim 
obligats a servir amb totes i cadascuna de les accions.

Vull destacar que, malgrat el context d’aquesta 
emergència social i sanitària, hem prosseguit amb 
el desenvolupament dels projectes inclosos en el Pla 
estratègic de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2020-
2023, amb una gran capacitat d’adaptació per fer 
front als nous reptes, com han estat l’increment de la 
digitalització dels fons documentals i l’organització 
dels serveis i activitats en línia. Durant l’any 2021 les 
activitats presencials encara han estat restringides, 
d’acord amb les instruccions del mateix Ajuntament de 
Barcelona, però els equips professionals dels diferents 
centres de l’Arxiu Municipal han treballat per superar 
totes les dificultats i limitacions amb la finalitat de 
continuar atenent les necessitats de la ciutadania. 

Des d’aquestes planes vull fer un reconeixement a tots 
els equips professionals dels diferents centres de l’Arxiu 
Municipal que han maldat per superar les dificultats 
esmentades i que han mantingut una actitud exemplar 
per minimitzar els efectes de l’emergència en els nostres 
serveis i en atendre les demandes de la ciutadania que 
necessitaven accedir a la documentació. 

Un any més els resultats es poden sintetitzar en les línies 
següents: l’avenç del tractament i els nous ingressos de 
fons documentals (sobretot de l’Arxiu Històric del Camp 
de la Bota i La Mina), l’increment de la digitalització del 
patrimoni documental i dels documents amb finalitats 
administratives, la persistència en la implantació 
de l’arxiu electrònic en els seus múltiples vessants, 
la progressió en les polítiques de preservació i les 
actuacions concretes en la restauració i conservació 
del patrimoni, la promoció de l’Arxiu Municipal a través 

dels canals web i xarxes socials (concretament l’estrena 
del nou podcast “Barcelona AMB paraula d’Arxiu”), 
l’impuls de les accions de difusió per donar a conèixer 
el patrimoni documental i la contribució al món de la 
recerca generant coneixement. 

En l’àmbit de la normalització, justament aquests anys 
de pandèmia han servit per posar èmfasi en l’elaboració 
i revisió de la normativa i els instruments. M’agradaria 
destacar la nova Directriu de gestió i tractament dels 
documents audiovisuals, base per consolidar en els 
propers anys aquest projecte de custòdia i divulgació de 
la memòria audiovisual, o l’inici de la gestió de les bases 
de dades, clau en el futur on cada vegada gestionarem 
més dades i menys documents estructurats com els 
hem conegut.

La vocació d’oferir continguts i dades és essencial per 
seguir desenvolupant el catàleg d’accés públic i obert 
com la gran finestra al món que ha de ser el reflex dels 
nostres valors posats al servei de les persones de la 
nostra ciutat. Un accés efectiu i una reutilització de 
la informació són un dels reptes més importants que 
tenim els arxius en els anys vinents. El camí és llarg i 
apassionant, però ja l’hem començat. 

Joaquim Borràs Gómez 
ARXIVER EN CAP
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Presentem les dades dels diferents òrgans de coordinació del Sistema Municipal d’Arxius, així com 
els instruments de gestió que ho fan possible, sobretot el Pla estratègic de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA (2020-2023)

Durant l’any 2021 s’ha seguit avançant en la consecució dels objectius i projectes previstos en el 
Pla estratègic de l’Arxiu Municipal de Barcelona (2020-2023), tant en el seguiment d’aquells que ja 
estaven iniciats com els que s’han endegat aquest any. El difícil context en el qual estan immerses 
totes les organitzacions a causa de la crisi sanitària i social ha impactat directament en els objectius 
previstos, i el PEAM no ha estat aliè a aquestes circumstàncies, tot havent de fer front a nous reptes 
com l’increment de la digitalització i l’organització d’activitats en línia, així com la substitució o la 
reducció de les activitats presencials. Igualment, els nostres serveis s’han adaptat a cada fase de 
l’evolució de la pandèmia per oferir serveis segurs i eficients d’accés a la documentació. 

2.1. Planificació  
  i organització
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Pel que fa a les dades del nombre de projectes d’enguany emmarcats en les quatre línies 
estratègiques són les següents:

Nombre de projectes

Línia estratègica
Projectes 
treballats 
l’any 2021

Projectes 
acabats 

l’any 2021

1. Enfortir la vinculació amb la ciutadania per potenciar 
el coneixement de la memòria de Barcelona a través del 
patrimoni documental

69 39

2. Garantir la protecció i l’accés als documents i recursos 
d’informació a totes les persones

251 169

3. Facilitar la transició digital de l’Ajuntament de Barcelona 
per a una gestió eficient dels documents

50 21

4. Desenvolupar un model organitzatiu i professional que 
doni resposta a les necessitats de la ciutat

19 13

389 242

A continuació s’exposa el nombre d’objectius principals per àmbits de resultats que s’han treballat 
i els percentatges sobre el total:

Nombre de projectes

Àmbit de resultats
Projectes 
treballats 
l’any 2021

% sobre el 
total

Impulsar la gestió dels ingressos i el tractament 
documental. 

172 44%

Avançar significativament en la digitalització del fons. 46 12%

Impulsar accions de difusió per donar a conèixer els fons i 
les col·leccions de l’Arxiu Municipal

36 9%

Implementar el gestor documental i l’arxiu electrònic. 32 8%

Articular les polítiques de preservació i les actuacions 
concretes sobre restauració i conservació del patrimoni. 

23 6%

Actualitzar i desenvolupar els instruments, els processos i 
els mètodes del sistema AIDA. 

15 4%

Promocionar l’Arxiu Municipal com a servei a través dels 
canals web, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. 

14 4%

Contribuir al món de la recerca generant coneixement 
sobre els arxius i el patrimoni documental de la ciutat. 

11 3%

Resta 40 10%

389 100%

Tot i que l’embat de la pandèmia va trastocar els plantejaments inicials, el Pla és l’instrument de 
planificació plenament vigent i adaptable a les circumstàncies que ens guia en totes les actuacions 
del dia a dia dels diferents òrgans, serveis i centres del Sistema Municipal d’Arxius.
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COMITÈ DE DIRECCIÓ

És l’òrgan de coordinació del Sistema Municipal d’Arxius que 
assessora i fa propostes sobre les polítiques arxivístiques i de 
gestió documental de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquest any el Comitè de Direcció s’ha reunit en nou sessions, 
en les quals s’han tractat els principals reptes i objectius dels 
diferents òrgans i centres del Sistema Municipal d’Arxius, 
a la vegada que s’han coordinat els serveis de consulta i les 
activitats públiques dels centres en el context de pandèmia.

Durant les reunions del Comitè de Direcció s’han establert les 
mesures més importants per al bon funcionament dels serveis 
d’atenció a les persones usuàries amb les limitacions sanitàries 
imposades per la covid, i alhora s’han fixat els criteris del treball 
segur per al personal dels centres (segons les directrius de 
l’Ajuntament de Barcelona). Altres temes tractats han estat 
la planificació i la implementació de l’eArxiu, el seguiment 
de les diferents activitats de difusió, la proposta d’aprovació 
de directrius tècniques, el manteniment i l’ampliació dels 
canals de comunicació i les xarxes socials, l’oferta pública 
d’oposicions de places de tècnics superiors d’arxivística, les 
relacions internacionals i la cooperació amb arxius de ciutats 
iberoamericanes, l’organització de congressos i jornades, i l’estudi 
de les ordenances fiscals 2021, entre d’altres temes d’interès.   

PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL NACIONAL D’ARXIUS I 
GESTIÓ DOCUMENTAL DE CATALUNYA

El 21 de setembre de 2021 s’ha reunit la Comissió Permanent 
del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental per debatre 
l’estat actual del Pla d’arxius i gestió documental i l’aprovació 
de l’ordre del dia del Plenari del Consell Nacional d’Arxius i 
Gestió Documental. Així mateix, el 10 de desembre del mateix 
any s’ha reunit el Consell en sessió ordinària, on Joaquim 
Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, hi és 
membre en representació dels arxius de les administracions 
locals. En aquesta sessió s’han tractat, entre d’altres, l’estat 
de situació del Pla d’arxius, la incorporació de l’Arxiu Històric 
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya al Sistema 
d’Arxius de Catalunya, i s’ha proporcionat informació sobre la 
celebració del Congrés Internacional d’Arxius de l’any 2025 a 
la ciutat de Barcelona.



14

2.2. Gestió documental

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

En aquest àmbit ha estat molt important l’esforç que s’ha 
fet per tal de dotar l’Arxiu electrònic i la implantació dels 
expedients electrònics d’un corpus de normes, procediments 
i protocols necessaris i útils per a tots els actors involucrats 
en l’Administració electrònica dels procediments i expedients 
municipals. Cal destacar que el Model de Gestió de Documents 
Electrònics i el Protocol de Digitalització Segura han estat 
fruit de la reflexió i el treball conjunt de tots aquells actors 
municipals involucrats en la implementació de l’Administració 
electrònica.

Durant el 2021 s’han publicat:

— Directriu de gestió i tractament dels documents 
audiovisuals.

— Protocol per integrar transferències de documents 
electrònics a l’Arxiu de l’Ajuntament de Barcelona.

— Criteris operatius de l’expedient administratiu 
electrònic: resolucions i propostes de resolució

S’ha estat treballant per actualitzar els documents següents:

— Manual del Mètode de Descripció del Sistema AIDA.

— Procediment de treball del mòdul d’e-Oficines (P03).

Així mateix, també s’ha acabat la normativa següent:

— Mesures per a la protecció de les dades personals 
en els documents i expedients a l’Arxiu Electrònic: 
enfocament per a un projecte d’anonimització.

— Gestió documental de bases de dades: informe 
preliminar.
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PROJECTE eARXIU

Al llarg del 2021, el fons documental de l’Arxiu electrònic ha 
continuat creixent. A continuació s’exposa un resum de les 
dades globals dels documents i dels expedients generats 
a partir del Model de gestió de documents i expedients 
electrònics: 

2021

Aplicacions 
de gestió

Sèries  
documentals

Doc. Exp. Volum MB

36 146 1.262.473 298.170 2.570.000

TOTAL 

Doc. Exp. Volum MB

24.052.907 9.487.063 9.592.832 

El procés d’anàlisi documental determina les condicions i 
característiques que han de complir els expedients i documents. 
La informació associada a sèries documentals i tipus documentals 
permet normalitzar i unificar la producció documental, mitjançant 
la normalització de la nomenclatura de documents i d’expedients 
i l’automatització de regles a l’hora de crear-los, gestionar-los i 
accedir-hi.

Al llarg del 2021 el Servei ha dut a terme nombroses reunions 
dedicades a projectes concrets. Un total de set tècnics han 
treballat en l’elaboració d’anàlisis documentals (9 aplicacions 
analitzades, 57 procediments analitzats i 107 procediments 
revisats).

Amb l’objectiu de garantir que les aplicacions i/o procediments 
automatitzats compleixin els requisits acordats per crear i 
gestionar expedients i documents a l’Arxiu electrònic, en el 
moment previ a la seva posada en producció s’ha aplicat el 
procediment de validació del compliment dels requisits de 
gestió documental a l’Arxiu electrònic per tal de validar quatre 
aplicacions.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EARXIU

Durant el 2021, el projecte eArxiu ha continuat amb la posada 
en marxa de la majoria dels serveis que quedaven pendents.

S’han estat treballant els mòduls següents:

— Mòdul de digitalització segura: s’estan fent proves per 
posar-lo en marxa.

— Posada en marxa de l’eina de gestió d’arxius físics en 
els dos centres pilot: AMCB i AMDG.

— Migracions d’expedients electrònics: s’està validant 
la migració de les aplicacions SAP Recursos Humans i 
SAP Subvencions.

— Migracions Albalà: s’han detectat errors en el procés 
de validació de la migració dels centres pilot que 
requereixen una migració de les dades dels centres 
d’arxiu pilot (AMDG i AMCB). La resta de centres es 
preveu que es migrin al llarg del 2022.

— Aplicació pública de recerca (OPAC): es continua 
construint l’eina.

— Funcionalitat d’ingesta massiva de descripcions i 
objectes a la nova eina de gestió d’arxius físics: assolit 
al 75%. Falta acabar de definir els formats de càrrega 
de fitxers i fer-ne la validació corresponent. Es preveu 
poder fer-ne la validació i posada en marxa durant el 
primer trimestre del 2022.

— Mòdul de duplicats: s’està desenvolupant l’eina del 
mòdul de duplicats per donar suport a la possibilitat de 
tenir el mateix document en diferents expedients.
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ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
DOCUMENTAL

Les dades que a continuació es detallen sobre el Quadre de 
Classificació Uniforme de l’Ajuntament de Barcelona, d’ara 
endavant QdC, recullen els canvis produïts entre l’última 
publicació del 2020 i l’última del 2021.

Les diferents actuacions que es duen a terme sobre el QdC, 
tot provocant canvis o modificacions, poden ser variades. Una 
d’elles, per exemple, respon a la creació de noves sèries que 
des dels arxius de districte, de gerències o instituts municipals 
sol·liciten després de detectar l’absència d’aquesta funció al QdC 
i d’analitzar el nou procediment, a través de l’anàlisi documental, 
i omplir la petició d’alta de nova sèrie.  L’automatització dels 
diferents tràmits municipals i la incorporació d’aquests a 
l’administració electrònica també impliquen la identificació i 
incorporació al QdC d’aquells procediments que fins al moment 
no hi havien estat inclosos.

Altres canvis que podem trobar en el QdC són modificacions en 
bloc d’una secció, subsecció o grup de sèrie com a resultat de 
la revisió, estudi o desenvolupament d’aquesta part del QdC. 
Les modificacions més puntuals, com ara canvi de noms o de 
codis de les diferents entrades, poden respondre a correccions 
d’errors detectats. Totes les actualitzacions del QdC es 
publiquen al web de l’Arxiu Municipal de Barcelona i a la intranet 
en diferents formats (PDF, Excel i CSV).

DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE DESCRIPCIÓ

Actualment es treballa preparant la publicació, en dades 
obertes, de l’Esquema de metadades de l’Ajuntament al web 
de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Un dels elements del mètode de descripció AIDA, que permet 
la recuperació de la informació i la documentació descrita, 
són les autoritats, els termes descriptors que s’utilitzen per 
indexar i representar el contingut de la documentació. Durant 
l’any 2021 s’han sol·licitat i creat 230 autoritats noves (205 
onomàstics, 3 matèries i 22 geogràfics).

DESENVOLUPAMENT D’EINES INFORMÀTIQUES QUE 
DONEN SUPORT A LA GESTIÓ DOCUMENTAL

S’han definit un seguit d’evolutius referents a l’aplicació del 
Catàleg de documents amb l’objectiu de millorar la usabilitat 
per a la persona usuària, el desenvolupament dels quals s’ha 
iniciat a finals del 2020. Aquests evolutius fan referència a 
l’extracció d’informes i a la millora de certs aspectes que 
ajudin a facilitar la tasca d’introducció d’informació.
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TRACTAMENT DOCUMENTAL

El 2021 s’ha dut a terme l’assessorament en matèria de gestió 
documental per part d’una empresa contractada del fons 
de l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal 
Municipal (PAMEM) per preparar la transferència de la 
documentació a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Així mateix, també s’ha realitzat el tractament documental 
de la col·lecció digital de les Memòries de la Pandèmia 
Covid-19. La col·lecció integra diferents subcol·leccions 
fruit de les diverses campanyes institucionals que es van 
dur a terme durant el confinament i els primers mesos de 
la pandèmia: “Memòries del confinament”, “Testimonis 
municipals”, “Estimat Diari”, “Barcelona recorda”, “Serveis 
públics en imatges”, “Els regidors i les regidores responen”, 
“Eleccions 14F” i “Testimonis ciutadans”. D’aquesta manera, 
es recullen una diversitat de testimonis al servei de la memòria 
col·lectiva de la ciutat. Es tracta d’una col·lecció amb un volum 
de 3.600 documents que resta pendent de poder ingestar a 
l’arxiu electrònic i poder fer-ne difusió i un retorn social a la 
ciutadania. 

REGISTRE DE FONS DEL SISTEMA MUNICIPAL 
D’ARXIUS

El registre de fons i col·leccions és l’instrument on es registren 
i es codifiquen els fons que ingressen als centres del Sistema 
Municipal d’Arxius. 

Durant aquest 2021 s’han donat d’alta deu fons i col·leccions 
amb l’objectiu de vetllar per la protecció del patrimoni 
documental vinculat a la ciutat de Barcelona. En aquest 
Registre també s’inclouen els fons custodiats i tractats pels 
arxius dels centres museístics i patrimonials de l’Ajuntament 
de Barcelona.
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La CMAAD és l’òrgan col·legiat de caràcter tècnic responsable 
de determinar el valor dels documents i analitzar-ne 
els continguts, a l’efecte de proposar-ne els terminis de 
conservació i el règim d’accés. Durant l’any 2021 s’han 
celebrat dues sessions de la CMAAD el 25 de maig i el 2 de 
desembre, en les quals s’han presentat 11 expedients 
d’avaluació, 55 expedients d’eliminació i 11 propostes d’accés 
a la documentació.

Els expedients d’avaluació aprovats l’any 2021 són els 
següents: 

Expedients d’avaluació

Nom de la sèrie Dictamen Termini

F178 Òrgans de representació sindical Eliminació 4 anys

F179 Eleccions sindicals Eliminació 4 anys

F181 Comissió negociadora
Conservació actes i acord

Eliminació 4 anys

G155 Consultes d’informació pública Eliminació 10 anys

H118 Padrons de taxes: Sanejament i Neteja Eliminació 6 anys

H184 Contractes d’obres
Conservació parcial o permanent 

segons documentació
Eliminació 4-15 anys

H187 Contractes de serveis
Conservació parcial o permanent 

segons documentació
Eliminació 4-15 anys

H188 Contractes de subministraments
Conservació parcial o permanent 

segons documentació
Eliminació 4-15 anys

H200 Fraccionaments de deutes tributaris i multes Eliminació 6 anys

H209E170 Modificacions del padró de l’impost d’activitats econòmiques Eliminació 6 anys

H280 Modificacions del padró de l’impost de béns immobles Eliminació 6 anys

Expedients 
d’Avaluació11 Propostes

d’accés11 Expedients 
d’Eliminació55

2.3. Comissió Municipal d’Avaluació i 
Accés a la Documentació (CMAAD)
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Durant l’any 2021 s’han presentat onze propostes d’avaluació 
i accés, entre les quals hi ha sis propostes de normes noves, 
d’entre les quals cinc són actualitzacions de normes ja 
existents.

Cal destacar l’avaluació de quatre grups de sèries que donaran 
lloc a quatre normes que seran d’aplicació a un gran nombre de 
sèries documentals. La norma F178 Òrgans de representació 
sindical serà d’aplicació a tres sèries documentals. Tan sols 
la F181 Comissió negociadora, que també està dins d’aquest 
grup de sèries, s’ha avaluat separadament. 

La documentació de contractació també s’ha avaluat per 
grups de sèries. Tant la norma H184 Contractes d’obres, com la 
norma H187 Contractes de serveis i la norma H188 Contractes 
de subministraments s’apliquen, cadascuna d’elles, a tretze 
sèries.

Les categories d’accés que es presenten al Calendari 
de conservació i accés són tres: accés lliure, lliure amb 
restriccions i restringit. A la Norma de conservació i accés es 
poden consultar les especificacions a cadascuna de les tres 
categories i la fonamentació jurídica. 

L’any 2021 només hem treballat l’accés dins de les propostes 
d’avaluació, per tant hem introduït el règim d’accés d’onze 
sèries documentals, les mateixes que hem avaluat.
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COMUNICACIÓ DIGITAL 

Portals web

De gener a desembre de 2021, els diferents webs de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona han rebut un total de 237.082 visites 
que, comparat amb les rebudes durant el 2020 —un total de 
190.891—, han augmentat més d’un 19%. 

WEBS DELS CENTRES DE L’AMB

Indicador AMB AHCB AMCB AFB Total

Visites rebudes 63.684 61.740 50.167 61.491 237.082

Visitants 45.402 41.221 30.937 44.286 161.846

Pàgines visualitzades 138.877 149.344 122.517 150.540 455.633

Xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram

Durant el 2021 s’ha fet una revisió del pla de comunicació en 
línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona, tot tenint en compte 
l’obertura del perfil d’Instagram de l’Arxiu el mes d’abril amb 
l’objectiu d’ampliar el nostre públic digital, sobretot entre la 
gent més jove. Aquest fet ha suposat un replantejament tant del 
contingut per publicar com de la freqüència de publicació segons 
cada perfil de xarxa social on l’Arxiu hi és present (Facebook, 
Twitter i Instagram). Tot i així, s’ha continuat realitzant un 
seguiment i monitoratge de tots els canals esmentats per tal 
d’avaluar-ne el funcionament i optimitzar l’estratègia global de 
manera permanent. 

Pel que fa als perfils de Facebook i Twitter de l’Arxiu, la seva evolució 
durant el 2021 respecte de l’any anterior ha sofert alguns canvis: 
amb la posada en marxa del nou perfil a Instagram, i amb una 
estratègia clara de mantenir la comunitat de Facebook i fer créixer 
les de Twitter i Instagram, la freqüència de publicació a la primera de 
les xarxes ha disminuït en detriment de l’augment de publicacions 
a les dues darreres, especialment a Instagram. D’aquesta manera, 
hem pogut observar com ha augmentat el nombre de seguidors 
a Twitter i a Instagram (en 1.547 i 1.971, respectivament) en una 
quantitat més elevada que no pas a Facebook, on els seguidors 

2.4. Difusió i comunicació

que s’han aconseguit durant el 2021 han estat tan sols 192 i les 
interaccions amb els usuaris i usuàries han patit un decrement 
considerable. De totes maneres, la comunitat creada en aquesta 
xarxa social continua seguint una dinàmica qualitativa similar a 
la d’anys anteriors i continua comentant i compartint el contingut 
de l’Arxiu, fet que li confereix un valor afegit. 

En el cas de Twitter, s’han aconseguit més seguidors nous 
i s’han realitzat més piulades que l’any 2020, però l’abast i 
les interaccions amb les usuàries i els usuaris ha disminuït 
lleugerament. Tot i així, podem concloure que la tendència 
que s’albira dels indicadors obtinguts durant el 2021 és que el 
comportament general de la comunitat manté uns resultats 
òptims que fan créixer el perfil de l’Arxiu de manera sostinguda. 
Aquest any, tal com ja ens plantejàvem el 2020, hi hem programat 
més contingut audiovisual, tot aprofitant la posada en marxa del 
nou perfil d’Instagram de l’Arxiu, una xarxa merament visual on 
durant el 2021 hi hem publicat 158 posts i 369 stories, a més 
d’haver aconseguit que els vídeos que hi hem publicat hagin 
arribat a les gairebé 4.000 reproduccions. Aquest inici ens situa 
en una bona posició per fer-ne créixer la comunitat de seguidors 
i seguidores, on també hem plantejat algunes campanyes 
publicitàries i sortejos de productes de marxandatge de l’Arxiu 
per atreure el públic més jove al qual ens referíem al principi.



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2021

21

@bcnarxiumunicipal

@bcnarxiumunicipal

1.224
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

1.152
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

1.547
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

657
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

560
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

192
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

2.279
SEGUIDORS 
/ORES
ACUMULATS

3.431
SEGUIDORS 
/ORES
ACUMULATS

4.978
SEGUIDORS 
/ORES
ACUMULATS

7.904
SEGUIDORS
/ORES
ACUMULATS

8.484
SEGUIDORS
/ORES
ACUMULATS

8.676
SEGUIDORS
/ORES
ACUMULATS

789
SEGUITS

889
SEGUITS

898
SEGUITS

646.607
ABAST

590.433
ABAST

395.703
ABAST

737
PIULADES 
FETES

644
PIULADES 
FETES

735
PIULADES 
FETES

8.263
“M’AGRADES” 
DE PERSONES 
USUÀRIES

8.982
“M’AGRADES” 
DE PERSONES 
USUÀRIES

8.139
“M’AGRADES” 
DE PERSONES 
USUÀRIES

325
RESPOSTES 
DE PERSONES 
USUÀRIES

389
RESPOSTES 
DE PERSONES 
USUÀRIES

414
RESPOSTES 
DE PERSONES 
USUÀRIES

1.194
MENCIONS

2.190
MENCIONS

2.152
MENCIONS

3.535
NOMBRE DE 
CLICS A  
L’ENLLAÇ

5.270
NOMBRE DE 
CLICS A  
L’ENLLAÇ

5.265
NOMBRE DE 
CLICS A  
L’ENLLAÇ

3.710
RETUITS DE 
PERSONES 
USUÀRIES

3.579
RETUITS DE 
PERSONES 
USUÀRIES

3.096
RETUITS DE 
PERSONES 
USUÀRIES

20.452
REACCIONS

18.739
REACCIONS

11.172
REACCIONS

1.049.200
ABAST

1.360.200
ABAST

1.025.180
ABAST

1.026
COMENTARIS

1.041
COMENTARIS

579
COMENTARIS

382
POSTS 
REALITZATS

357
POSTS 
REALITZATS

286
POSTS 
REALITZATS

3.641
COMPARTICIONS

2.872
COMPARTICIONS

1.692
COMPARTICIONS

2019

2019

2020

2021

2020

2021

@bcnarxiumunicipal

1.971
SEGUIDORS
/ORES
NOUS

211
SEGUITS

158
POSTS 
REALITZATS

369
STORIES 
PUBLICADES

358
COMENTARIS

13.059
“M’AGRADES” 
DE PERSONES 
USUÀRIES

3.822
REPRODUCCIONS 
DE VÍDEO2021



22

Butlletí

S’ha seguit enviant, amb periodicitat bimensual, el butlletí 
de l’Arxiu Municipal de Barcelona, el qual compta amb 1.600 
persones subscrites en data 31 de desembre, 97 més que l’any 
2020. 

Catàleg en línia

El Catàleg en línia permet a la persona usuària consultar els 
registres i les digitalitzacions d’un gran nombre de documents 
que es conserven als centres d’arxiu. Al llarg de tot el 2021 s’han 
registrat 107.709 visites i s’han visualitzat un total de 1.489.742 
pàgines. Actualment en el Catàleg són consultables 409.826 
registres, dels quals 153.628 contenen digitalitzacions íntegres 
de les unitats documentals. 

Intranet

L’eina de què disposa l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme 
la comunicació interna entre la seva plantilla és la intranet, 
dins la qual hi ha una pàgina dedicada a l’Arxiu amb informació 
d’interès per a tot el personal que ha de dur a terme tasques 
relacionades amb la gestió i l’arxivament de documentació. 

Durant el 2021 aquesta pàgina ha rebut 16.153 visites, xifra que 
suposa un increment exponencial respecte dels anys anteriors 
on es registraven un nombre de visites equivalents a un terç 
de les ocorregudes enguany. Aquest fet pot ser degut a l’oferta 
de tràmits que el personal de l’Ajuntament de Barcelona pot 
efectuar a través de la intranet a l’hora de consultar i demanar 
en préstec documentació conservada a l’Arxiu i que actualment 
no es pot sol·licitar per altres vies de comunicació.

Seguiment de l’opinió de les persones usuàries

Una part de les comunicacions de les persones usuàries es 
gestionen a través del sistema IRIS (gestió d’incidències, 
reclamacions i suggeriments) de l’Ajuntament de Barcelona. 
Per donar una resposta més ràpida i efectiva a la ciutadania, les 
sol·licituds s’atenen tant des dels centres mateixos com des de 
la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius. 

Durant el 2021, el nombre de consultes rebudes ha arribat a un 
total de 6.494, de manera que ha augmentat considerablement 
respecte de l’any anterior, que en van ser 4.918. Aquest fet 
també es deu a la dinàmica encetada durant l’any 2020 sobre 
la possibilitat que s’ha ofert als usuaris i usuàries de l’Arxiu de 
poder enviar la documentació a consultar escanejada per correu 
electrònic per evitar al màxim les visites presencials als centres 
d’arxiu, i el canal per fer les peticions ha estat el sistema IRIS. 
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LA SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS 

L’Arxiu Municipal de Barcelona ha celebrat, com cada any, el 
Dia Internacional dels Arxius per commemorar la creació del 
Consell Internacional d’Arxius (ICA) de la UNESCO el 9 de juny 
de 1948, i enguany, en comparació amb l’any anterior en què 
es va oferir un programa completament virtual, la majoria 
d’activitats organitzades han combinat el format presencial 
amb la retransmissió en streaming.  

En total, s’han ofert una desena d’activitats durant tot el mes 
de juny, de les quals cal destacar la conferència “Visibilitats 
i invisibilitats als arxius” que s’ha dut a terme el mateix 9 de 
juny a la Sala d’actes de l’AHCB per part de la periodista Sílvia 
Marimon i la historiadora Queralt Solé, les quals han parlat sobre 
la importància dels arxius per contradir algunes versions oficials 
sobre el relat històric, així com les dificultats que, de vegades, 
es presenten a l’hora de consultar informació. A més, durant la 
celebració de la Setmana Internacional dels Arxius també s’han 
inaugurat algunes exposicions, com la itinerància de “Relats 
revelats. Els fons fotogràfics dels arxius municipals de districte” 
al Centre Cívic Can Basté (on també s’ha dut a terme, el 30 de 
juny, la presentació del llibre Linde en relació amb l’exposició) 
o la XVI Mostra de documents de l’AMCB titulada “Una dècada 
com un segle. Barcelona, anys 30” a partir de la documentació 
conservada sobre l’època en aquest centre.

Des de l’AMCB també s’ha programat, el dia 8 de juny, el 
Recorregut d’autor, que enguany ha versat sobre “L’eròtica de 
l’Arxiu” i l’ha dut a terme, per streaming, la historiadora Isabel 
Segura. Per streaming també s’ha realitzat la taula rodona de 
l’Arxiu Fotogràfic sobre “El rol de la dona en la Barcelona dels 
anys 30”, activitat vinculada a l’exposició “Margaret Michaelis. 
Cinc dies pel barri xino”, la qual ha tingut lloc el 2 de juny i 
ha estat moderada per Jordana Mendelson, professora a la 
Universitat de Nova York. Pel que fa a les activitats ofertes 
per l’AHCB, durant els dies 3 i 4 de juny han programat visites 
guiades a la Casa de l’Ardiaca per part de l’historiador Reinald 
González i, el dia 29 de juny, han dut a terme la conferència 
inaugural de l’exposició “Quan plovien octavetes. Clandestinitat, 
premsa i propaganda antifranquista” per part de l’historiador 
Manel Risques, la qual ha tractat sobre Joaquim Puig i Pidemunt 
i s’ha ofert tant presencialment com per streaming. 

Una darrera activitat que ha tingut lloc durant la Setmana 
Internacional dels Arxius ha estat la titulada “Viatge als teus 
orígens: genealogia i història familiar”, que s’ha dut a terme a la 
Sala d’actes de l’AHCB per part de l’historiador Manu Valentín, la 
qual s’ha plantejat com un primer tast a la recerca genealògica, 
tant pel que fa a metodologies per seguir com a eines per 
utilitzar. Aquesta activitat, que ha gaudit d’un gran èxit de 
públic, donarà peu a un curs més extens de cara a l’any vinent.
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EXPOSICIÓ “RELATS REVELATS. ELS FONS 
FOTOGRÀFICS DELS ARXIUS MUNICIPALS DE 
DISTRICTE”

El dimecres 28 d’abril s’ha inaugurat l’exposició “Relats 
revelats. Els fons fotogràfics dels Arxius Municipals de 
Districte”, una mostra organitzada des de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona amb la col·laboració de la Xarxa de Centres 
Cívics, la qual ha exposat els fons fotogràfics conservats als 
Arxius Municipals de Districte, dipositaris d’una part de la 
memòria col·lectiva que, tot i la seva importància, encara no ha 
transcendit en tota la seva magnitud. Amb aquesta exposició 
es presenta un patrimoni documental format principalment 
per les donacions particulars rebudes a l’Arxiu, tant personals i 
familiars com pertanyents a entitats, associacions o empreses 
dels diferents territoris de Barcelona. Tot aquest patrimoni ens 
ajuda a construir una part de la història de la ciutat basada 
en la vida dels seus veïns i veïnes al llarg del segle passat, el 
que podríem anomenar les “petites” històries dels habitants 
de Barcelona.

L’exposició, comissariada per Marta Delclòs (especialista en 
investigació i història de la fotografia), ha constat de cinc 
àmbits temàtics on es mostra la representació fotogràfica 
del treball a Barcelona, la importància dels àlbums familiars en 
la història urbana, la reivindicació de la fotografia amateur, 
la festa com a imaginari urbà, i una reflexió sobre els arxius 
del present i del futur. La primera seu de l’exposició ha estat 
el Centre Cívic de Sant Andreu fins al 26 de maig, per on 
han passat 471 visitants. Posteriorment, la mostra ha estat 
albergada per tres centres cívics més de la ciutat: el Centre 
Cívic Can Basté, des del 10 de juny fins al 31 de juliol, el qual 
ha rebut 367 visitants; el Centre Cultural La Farinera del Clot, 
del 30 de setembre fins al 31 d’octubre, amb 443 visitants, i 
el Centre Cívic Pati Llimona, última parada de l’exposició, del 
29 de novembre fins al 31 de desembre, amb una afluència de 
389 visitants. 

De manera complementària, s’han organitzat una sèrie 
d’activitats que s’han anat duent a terme al llarg de l’any, 
entre les quals trobem una taula rodona titulada “Sant Andreu 
revelat” sobre fotografia amateur, que ha tingut lloc el 12 de 
maig a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, una xerrada a 
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finals de juny sobre el llibre Linde que ha posat en paral·lel el 
treball fotogràfic realitzat en els barris del nord de la ciutat 
amb els relats que es mostren a l’exposició, un itinerari pel 
barri del Clot traçat a partir de les fotografies històriques del 
fons d’Esteve Bosch, conservat a l’Arxiu Municipal del Districte 
de Sant Martí, i un últim itinerari per Ciutat Vella, celebrat a 
mitjans de desembre, tot tenint alguns dels edificis històrics 
del Raval com a centre del recorregut.

EXPOSICIÓ “LA REVOLTA DE LES QUINTES. 150 ANYS”

Des del 19 de maig fins al 20 de juny s’ha pogut visitar, a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca Jaume Fuster, la mostra 
“La revolta de les Quintes de Gràcia. 150 anys”, una exposició 
que ha analitzat les claus d’un conflicte de fa més d’un segle 
i mig on una gran part de les dones de la vila de Gràcia es va 
enfrontar a les autoritats civils i militars per aturar la crida 
d’una nova lleva de joves graciencs per ser incorporats a 
l’exèrcit espanyol.

Tot i que cada any, des del 2007, a la plaça de la Vila de Gràcia 
es duu a terme una representació de la Revolta de les Quintes 
en la qual es recreen els fets ocorreguts el mes d’abril de 
1870, l’any 2020, amb motiu dels 150 anys d’aquests fets, 
des del Districte de Gràcia, juntament amb l’Arxiu Municipal 
de Barcelona, es va fer la proposta de realitzar una exposició 
per commemorar-ho, la qual va quedar suspesa arran de la 
pandèmia. Aquest any s’ha reprès el projecte, comissariat per 
l’historiador i president del Taller d’Història de Gràcia Josep 
Maria Contel.

NOU PODCAST DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA: 
“BARCELONA AMB PARAULA D’ARXIU”

El mes de juny l’Arxiu Municipal de Barcelona ha iniciat 
un projecte de podcasts sota el títol de “Barcelona AMB 
Paraula d’arxiu”, els quals ens permeten conèixer la història 

de la ciutat a partir dels documents conservats als diferents 
centres d’arxiu. Cada episodi es basa en un document en 
concret, a partir del qual es desenvolupa tota una temàtica 
que condueix l’oient a descobrir amb més profunditat tot 
allò que s’amaga darrere les fonts textuals (i gràfiques) que 
constitueixen la nostra memòria col·lectiva. 

L’Arxiu Municipal de Barcelona conserva milers de documents 
de totes les èpoques que ens expliquen la història de Barcelona, 
des de les grans gestes fins a la vida quotidiana dels ciutadans 
i ciutadanes. Els episodis del podcast “Barcelona AMB Paraula 
d’arxiu” donen veu a aquesta documentació, la qual ens ajuda 
a entendre com ha estat la vida dels barcelonins i barcelonines 
al llarg de la història de la ciutat. 

Els episodis emesos fins a finals d’any han estat els següents: 
“L’Arxiu Municipal de Barcelona”; “El Calaix de Sastre, el Baró 
de Maldà i l’Arxiu Històric de la Ciutat”; “El Calaix de Sastre i 
la Nit de Sant Joan”; “El Calaix de Sastre i l’oci barceloní”; “El 
Llibre de les fonts”; “El Recognoverunt proceres”; “La Història en 
petits fulls: la proclamació de la República Catalana (1931)”; “La 
prostitució a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana”; “El retrat d’una 
Barcelona abans del gran canvi. Els Quarterons Garriga i Roca”; 
“La veu íntima de Barcelona: els dietaris personals”; “Els arxius, 
en la salut i la malaltia”; i “L’annexió de Sarrià a Barcelona. Entre 
la fredor del decret i l’amargor de la darrera acta”.
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COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE L’AGREGACIÓ DEL 
POBLE DE SARRIÀ A BARCELONA

L’Arxiu Municipal de Barcelona s’ha adherit, durant l’any 2021, 
a les activitats organitzades des del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi per commemorar el centenari de l’agregació del poble 
de Sarrià al Pla de Barcelona. En aquesta direcció, ha iniciat 
la realització d’una publicació sobre la història de l’Arxiu de 
Sarrià, la qual veurà la llum l’any 2022, i també s’ha col·laborat 
amb la cessió de documents i imatges de l’Arxiu del Districte 
per a exposicions que s’han organitzat en el territori. 

D’altra banda, s’ha aprofitat aquesta commemoració per tal 
que fos la temàtica de la III Jornada de recerca històrica dels 
barris de Barcelona sota el títol “L’agregació de Sarrià i la 
configuració de la Barcelona contemporània”, celebrada els 
dies 11 i 12 de juny a la Seu del Consell Municipal del Districte 
de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born Centre de Cultura i Memòria 
(a més de retransmetre’s per streaming els dos dies). 

Aquesta Jornada de recerca s’organitza cada dos anys amb 
l’objectiu d’aplegar, en un mateix fòrum de debat, les persones 
de l’àmbit de la investigació local, dels centres d’estudis, 
professionals de l’arxivística i públic interessat a conèixer, de 
primera mà, quines són les principals recerques que es duen 
a terme i els recursos documentals sobre la història de la 
ciutat que ofereix l’Arxiu. En aquesta ocasió, van assistir a la 
Jornada 29 persones el dia 11 de juny i 76 persones el dia 12, 
en representació tant dels centres de recerca dels barris de 
Barcelona com dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona, 
especialment dels de districte. 

Així mateix, el dia 27 de novembre s’ha ofert un itinerari per l’antic 
poble de Sarrià concebut des de la Direcció del Sistema Municipal 
d’Arxius a partir de la documentació conservada a l’Arxiu 
Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el qual recorre 
els edificis històrics situats al voltant del carrer Major de Sarrià. 

ACTE DE DONACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL CAMP DE 
LA BOTA I LA MINA

L’Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina ha ingressat a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona arran de la donació que el 
president d’aquest arxiu històric, Josep Maria Monferrer, ha 
fet a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.

A l’acte de donació i reconeixement a Josep Maria Monferrer, 
celebrat el mes de juliol, hi han participat el regidor de Memòria 
Democràtica, Jordi Rabassa, la consellera del barri del Besòs 
i el Maresme, Sílvia López, l’arxiver en cap, Joaquim Borràs, i 
la responsable d’arxiu i gestió documental de l’Arxiu Municipal 
del Districte de Sant Martí, Maria Raya, entre d’altres.

L’Arxiu és fruit de la voluntat de Monferrer per recuperar i reconstruir 
la història d’aquest territori que fins a finals dels anys seixanta del 
segle XX era una zona de cases rurals que van ser expropiades per 
construir-hi el barri de la Mina, a cavall de Barcelona i Sant Adrià de 
Besòs. Hi ha documentació dels poc més de quaranta anys de vida 
del barri, començant per la seva construcció, ocupació, desencís, 
lluites, èxits i fracassos d’un territori que ha estat durament 
estigmatitzat. Cal destacar diversos àlbums de fotografies i 
diapositives sobre el Camp de la Bota, la Mina rural o la transformació 
urbanística del territori; el llibre d’actes dels alumnes de l’escola 
Castell de les 4 Torres de l’any 1967; documents relacionats amb 
la filmació de la pel·lícula Claroscuro sobre l’ensenyament i la vida 
al barri de la Mina; cartells sobre reivindicacions de l’Associació de 
Veïns del polígon de la Mina des dels anys setanta-vuitanta i, fins i 
tot, diversos números de la revista Mira la Mina des de l’any 2002 
fins al 2005.

COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA 
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2.5. Relacions externes i 
col·laboració institucional

COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA DOCUMENTAL (CNAATD)

La participació de l’Arxiu Municipal de Barcelona a la CNAATD s’ha concretat, durant l’any 2021, en 
cinc reunions per part del Grup de treball de recursos econòmics i financers, el qual ha presentat, al 
Plenari, les propostes següents: vuit PAAD aprovades pel Ple de la CNAATD, tres PAAD presentades al 
Ple i pendents d’aprovar, i quatre PAAD iniciades l’any 2021 per presentar al Ple el 2022. Així mateix, 
la RAGD d’Avaluació i Accés de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que és vocal a la CNAATD, ha participat 
en cinc reunions del Ple.

ICA BARCELONA CONGRESS 2025 - CONGRÉS INTERNACIONAL D’ARXIUS BARCELONA 
2025

Durant el 2021 s’ha produït l’aprovació, el 18 de juny, de la candidatura de la ciutat de Barcelona 
per ser la seu del Congrés Internacional d’Arxius de l’ICA (International Council on Archives), previst 
que se celebri l’octubre del 2025. Sota el títol “Coneixent passats. Creant futurs”, es posarà a debat 
les problemàtiques que poden sorgir als arxius i els reptes als quals s’enfrontarà la professió. El 
Congrés preveu acollir més de tres mil persones d’arreu del món entre especialistes de l’arxivística, 
de la gestió documental i de la gestió de dades. 

L’ICA ha valorat positivament la projecció internacional de Barcelona i Catalunya, a més de la 
voluntat de promoure una Administració eficaç i una preservació que garanteixi l’accés al patrimoni 
documental universal. La implicació de professionals dels arxius i la gestió documental de Catalunya, 
així com de les institucions públiques encarregades del seu funcionament al llarg dels anys, ha estat 
cabdal per poder assolir la fita d’albergar el Congrés a la Ciutat Comtal. 

El 2021 s’han celebrat diverses reunions i trobades a diferents nivells que han posat les bases 
organitzatives per arribar a la celebració d’aquest Congrés Internacional amb totes les garanties 
per assolir amb èxit els seus objectius, tot incidint a obrir nous debats professionals i a intercanviar 
experiències arxivístiques entre els diferents països participants.
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GRUP DE TREBALL DE COOPERACIÓ “ARXIUS DE CIUTAT, 
MEMÒRIA I TRANSPARÈNCIA”

En el marc dels projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona amb ciutats amb les quals subscriu convenis de 
col·laboració, durant el 2021 s’ha continuat amb el projecte 
del Grup d’Arxius de Ciutat i Memòria Històrica, on hi han 
participat les ciutats de Bogotà, Cali, Medellín, l’Havana i 
Barcelona. Els representants dels arxius d’aquestes ciutats 
s’han reunit en cinc sessions, les quals han tingut, com a eix 
principal, l’intercanvi d’experiències sobre la digitalització 
des de diferents línies d’actuació, com ara les estratègies de 
digitalització, el Pla de digitalització, els catàlegs en línia i la 
difusió, i els serveis digitals i els reptes de futur. 

La forma de treballar ha donat continuïtat al model establert 
l’any anterior, basat en l’intercanvi d’experiències tècniques 
on cada ciutat ha exposat el seu pla de treball i les seves 
inquietuds i reptes respecte del tema principal escollit. Una 
altra iniciativa que ha dut a terme aquest grup de treball ha 
estat la proposta sorgida per a la Setmana Internacional 
dels Arxius, l’objectiu principal de la qual ha estat mostrar un 
exemple de la documentació custodiada i digitalitzada per 
cadascun dels arxius participants per tal de difondre-ho a la 
ciutadania a través de les xarxes socials. Concretament, el 
projecte s’ha materialitzat en la creació de cinc GIF a Twitter 
a partir de la documentació conservada en cada Arxiu segons 
unes temàtiques preestablertes, i amb el compromís que cada 
GIF havia de reflectir un document de cadascun d’ells (segons 
una tipologia documental concreta).

Cal destacar les relacions que es generen entre les diferents 
ciutats participants, tot obrint la porta a futures cooperacions 
o relacions bilaterals. En aquest sentit, podem destacar la 
visita, el 30 de novembre, del doctor Michael González, director 
de Patrimoni Cultural de l’Oficina de l’Historiador de la ciutat de 
l’Havana, amb el qual s’ha mantingut una reunió de cooperació 
entre els arxius d’ambdues ciutats i se li ha ofert una visita a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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PARTICIPACIÓ AL XVII SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA 
ESCRITA (SIECE), DE LA UNIVERSITAT D’ALCALÁ

En el marc de la jornada amb el títol “Quod dum unum adprehenderit, celeriter ad plures transit” 
(“Escritura, narración y memoria de las pandemias”), organitzada per la Universitat d’Alcalá els dies 12 
i 13 de juliol de 2021, Joaquim Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, ha presentat la 
ponència “Memorias de la pandemia. Una colección digital del Archivo Municipal de Barcelona”. Aquest 
treball s’emmarca en el debat acadèmic de l’impacte de la pandèmia en el patrimoni documental i la 
memòria col·lectiva, on s’han presentat múltiples iniciatives, com l’exemple de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona.

COL·LABORACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Des de Barcelona Activa s’ha dut a terme un curs sobre “Gestió documental i tècniques bàsiques d’arxiu” 
en modalitat a distància dins dels programes d’ocupació que impulsa anualment, on ha participat Olga 
Piedrafita, responsable d’arxiu i gestió documental de l’Arxiu Municipal de Barcelona. En la sessió s’ha 
tractat el cicle de vida dels documents i algunes bones pràctiques de gestió documental que afecten 
els treballadors i treballadores del consistori, aplicades als arxius de gestió a les oficines i també a 
l’eliminació de la documentació produïda per l’Administració, la qual ha de seguir el procediment reglat 
establert.



PROCÉS DE CONVOCATÒRIA DE PLACES D’OFERTA 
PÚBLICA I PROMOCIÓ INTERNA DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR D’ARXIVÍSTICA

Durant el 2021 s’han iniciat els exercicis de la primera, 
segona, tercera i quarta prova per a la dotació de cinc places 
de tècnic/a superior d’Arxivística de l’Ajuntament de Barcelona 
mitjançant oposició lliure, a més de tres places de promoció 
interna. Aquesta convocatòria, inclosa en l’oferta pública 
de l’Ajuntament d’enguany, ha de proporcionar els arxivers i 
arxiveres que permetran consolidar la plantilla i estabilitzar 
aquests llocs de treball. Es preveu que el procés culminarà en 
la fase de concurs durant l’any 2022. 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB L’ESCOLA SUPERIOR 
D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Durant el 2021 s’han gestionat trenta convenis amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a vint 
estudiants de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents que han dut a terme pràctiques tant curriculars 
com extracurriculars a la Direcció del Sistema Municipal 
d’Arxius i als arxius municipals de districte. A més, s’ha 
rebut una persona a la Direcció d’Arxius provinent d’un pla 
d’ocupació.
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2.6. Recursos 

RECURSOS HUMANS

Personal dels centres de l’AMD

CENTRE COMANDAMENT TÈCNICS SUPORT TOTAL

DSMA 3 8 2 13

AHCB 5 15 7 27

AMCB 1 10 9 20

AFB 0 5 3 8

AMD 5 10 11 26

AC 6 2 3 11

TOTAL 20 50 35 105
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GESTIÓ DEL PRESSUPOST

La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius disposa d’un programa pressupostari per atendre les 
responsabilitats tant de la Direcció mateixa com dels arxius municipals de districte pel que fa a 
ingressos, despeses corrents, transferències corrents i inversions. 

La resta d’equipaments gestionen el pressupost d’acord amb la seva dependència orgànica. 

Ingressos i despeses

CENTRE INGRESSOS DESPESES  
CORRENTS

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS INVERSIONS

DSMA - 272.835,99 € 14.760 € -

AHCB 4.321,81 € 700.854,59 € - 3.885,00 €

AMCB 8.800,01 € 355.799,77 € - -

AFB 10.202,06 € 221.919,14 € - -

AMD 10.151,29 € 359.090,39 € 82.716,97 € -

AC - 184.774,76 € - -

TOTAL 33.475,17 € 2.095.274,64 € 97.476,97 € 3.885 €
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3.1. Els fons  
  documentals

VOLUMS TOTALS SEGONS EL TIPUS DE DOCUMENT

L’Arxiu Municipal de Barcelona custodia documentació des de 
la creació del règim municipal de Barcelona, a mitjan segle 
XIII, fins a l’actualitat. El volum total de documentació textual 
actual és de 54.615 metres.

Volums segons el tipus de document

Tipus de document Volum

Textual 54.615 ml

Visual 47.705 ud

Cartogràfic 65.598 ud

Fotogràfic 3.829.338 ud

Sonor 2.662 ud

Audiovisual 12.900 ud
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A continuació podem veure l’evolució dels fons documentals 
en els darrers anys segons els diversos tipus documentals. 

Evolució del creixement documental per tipus de document

Tipus document 2017 2018 2019 2020 2021

Textual (ml) 40.973 43.259 44.585 44.675 54.615

Visual (ud) 31.550 33.148 32.818 40.210 47.705

Cartogràfic (ud) 69.911 69.911 70.189 65.031 65.598

Fotogràfic (ud) 3.344.464 3.387.192 3.521.112 3.521.715 3.829.338

Sonor (ud) 2.081 2.918 2.918 2.922 15.890

Audiovisual (ud) 1.496 1.607 1.622 1.628 12.900

Fons bibliogràfic (títols) 160.632 165.634 167.196 23.687 24.694

Fons hemerogràfic (ml) 3.033 3.068 16.154 16.154 16.932

Com a dada per destacar aquest any és que s’ha produït un 
augment considerable en el nombre d’unitats documentals de 
documents sonors respecte dels anys anteriors, que ha passat 
de gairebé 3.000 ud a més de 15.000 ud. Aquest fet es deu que 
en la present Memòria s’hi ha inclòs la informació de l’Arxiu 
del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, de manera que aquest 
indicador en qüestió ha quedat perfectament actualitzat en 
data 31 de desembre de 2021.

DOCUMENTS ELECTRÒNICS 

Durant el 2021, el fons documental de l’Arxiu electrònic ha 
continuat creixent. A continuació s’exposa un resum de les 
dades globals dels documents i expedients generats a partir del 
Model de gestió de documents electrònics:

Fons documental de l’Arxiu electrònic 2021

Aplicacions de 
gestió

Sèries  
documentals

Documents Expedients Volum (MB)

36 146 1.262.473 298.170 2.570.000

24.052.907
DOCUMENTS

TOTAL

9.592.832
VOLUM EN MB

9.487.063
EXPEDIENTS
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INGRESSOS DE DOCUMENTS

L’any 2021 s’han rebut 563 transferències ordinàries 
procedents de les oficines municipals, que han suposat 
l’ingrés de 1.478,10 metres de documents textuals. 

Ingressos per transferència

Centre Nombre Volum (m) Dates extremes

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 25 351,29 1918-2019

Arxius municipals de districte 101 318 1988-2021

Arxius centrals 437 808,35 1977-2021

TOTAL 563 1.477,64 1918-2021

Evolució dels ingressos per transferència 
TOTAL  
2018-2021

Tipologia 2018 2019 2020 2021

Textuals (m) 1.066 1.192 1.029 1.478 4.765

Plànols (m) - 66 - - 66

Fotografies (ud) 16.500 17.607 - 1.064 35.171

Cartells (m) 902 - - 160 1.062

Transferències (u) 208 249 462 563 1.482

Seccions amb més volum de documentació textual ingressada

Secció documental Volum (m)

Finances 514,57

Urbanisme i obres 254,30

Acció i benestar social 151,65

Seguretat i atenció ciutadanes 77,38

Afers jurídics 71,04
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Ingressos de documentació textual per transferència 2018-2021
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Així mateix, pel que fa als ingressos bibliogràfics i 
hemerogràfics, aquest any s’han rebut 446 llibres i 2.086 
revistes per donació a tots els centres de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona, a més de la compra de 120 llibres i 536 revistes. 

Ingressos bibliogràfics i hemerogràfics

Centre
Llibres Revistes

Donació Compra Intercanvi Donació Compra Intercanvi

AHCB 330 120 2 1.279 536 26

AMCB 12 - - 588 - - 

AMD 52 - 8 - - - 

TOTAL 446 120 10 2.086 536 26

446
LLIBRES

2.086
REVISTES

120
LLIBRES

536
REVISTES

DONACIÓ

COMPRA
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3.2. Gestió documental  
   i tractament arxivístic

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ 
INTEGRAL DE DOCUMENTS I ARXIUS (AIDA)

El sistema AIDA ha estat dissenyat per integrar, en una única 
metodologia, tota la gestió documental de les dependències 
municipals. L’objectiu final és aconseguir una administració 
totalment digital que permeti reduir la burocràcia, 
homogeneïtzar els processos, contribuir a la reducció de 
costos i a la transparència administrativa. 

Aquest sistema permet controlar, de manera eficient i 
sistemàtica, els documents, electrònics o en paper, des de la 
seva creació i durant tot el seu cicle de vida. Els documents 

s’organitzen seguint els mateixos criteris, amb l’objectiu 
d’afavorir-ne l’organització i la recerca, facilitar l’intercanvi 
d’informació entre les dependències municipals, i contribuir a 
la rendició de comptes cap a la ciutadania. 

En total, aquest any en l’organització dels arxius de gestió 
han participat 41 persones que han assistit a reunions, 
presentacions i entrevistes sobre la implantació del sistema 
AIDA i que també hi han rebut formació.

ORGANITZACIÓ D’ARXIUS DE GESTIÓ

Actuació Nombre de  
reunions/ 

presentacions

Nombre  
d’entrevistes

Nombre d’arxius 
de gestió  

organitzats

Nombre de  
tutories

Nombre de  
participants

Arxius de gestió de les 
dependències municipals

14 4 1 30 41
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ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

Durant el 2021 s’ha gestionat l’eliminació de 334,27 metres 
lineals de documentació d’entre els anys 1950 al 2021 en apli-
cació del Calendari de conservació i accés de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Dependències municipals i eliminació de documents

Centre Anys Metres eliminats

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 1950-1992 7

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 1991-2003 15,5

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó 2010 0,36

Arxiu Central de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 1983-2021 86,32

Agència de Salut Pública de Barcelona 2003-2014 5,2

Arxiu de la Gerència d’Ecologia Urbana 2008-2015 8

Direcció de Serveis Jurídics 2001-2007 6,77

Arxiu de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona 2008-2015 12,90

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 1978-2013 171,27

Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans 2010-2015 15,40

Direcció de Serveis de Secretaria General 2011-2015 5,50

Metres eliminats totals 334,27

Amb aquest procediment s’han eliminat 169 ml de la secció 
Finances, 55 de Benestar Social, 37 de Recursos Humans, 30 
de Salut, 18 de Jurídics, 13,8 d’Urbanisme, 10 de Circulació i 
5,5 d’Acció i Òrgans de Govern.
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Evolució de la documentació textual eliminada, 2018-2021
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DESCRIPCIÓ DELS DOCUMENTS

Les tasques de descripció han continuat molt centrades en la 
revisió de les descripcions a fi de proporcionar una informació 
més acurada de la documentació custodiada als centres. En 
total, al llarg del 2021 s’han revisat o elaborat de nou un total 
de 121.197 descripcions. 

Documents descrits al programari de gestió d’arxius

Centre Registres nous Registres revisats Total

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 4.260 9.986 14.426

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 1.816 2.264 4.080

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 2.070 7.525 9.595

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 4.369 6.606 10.975

Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 129 2.292 2.421

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 2.427 3.529 5.956

Arxiu Municipal del Districte de les Corts 1.439 6.066 7.505

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 2.763 6.774 9.537

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 6.205 16.889 23.094

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó 3.513 5.956 9.469

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 1.542 5.411 6.953

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 1.023 7.478 8.501

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 1.125 7.662 8.787

Arxiu Central de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - - -

Arxiu Central de Seguretat i Prevenció - 2 2

Arxiu Central d’Ecologia Urbana 30 46 76

TOTAL 32.711 88.486 121.197

A finals del 2021, l’Arxiu Municipal de Barcelona disposa d’un 
total d’1.116.075 descripcions sobre la documentació que 
conserva, de les quals 409.826 són consultables a través del 
seu Catàleg en línia. Així mateix, l’Arxiu disposa de 4.027.825 
objectes multimèdia associats a les descripcions. 
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Evolució del nombre de registres creats i actualitzats 2016-2019
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57.959
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3.3. Conservació i preservació  
   del patrimoni documental

La conservació preventiva és l’eina més important per a la 
bona preservació del patrimoni documental. Comporta, entre 
altres tasques, el control ambiental, el condicionament de 
la documentació, el canvi de contenidors i proteccions quan 
estan malmesos, i la reinstal·lació de documents. Aquestes 
actuacions es poden consultar amb més detall a les memòries 
dels centres. 

Documents restaurats i enquadernats per tipus de document

Restauracions Volum (ud)

Plànols, mapes, gravats i cartells 381

Llibres, diaris i revistes 42

Opuscles i bans -

Volums 339

Fotografies -

Expedients 655

Documents solts i altres 1.196

Enquadernacions Volum (ud)

Diaris, revistes i llibres 221

TOTAL 2.837
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Projectes de digitalització - Nombre d’imatges de preservació per centre

Centre Textual Visual Cartogràfic Fotogràfic Oral Bibliogràfic Hemerogràfic TOTAL

AHCB 117.932 309 - - - - 453.234 571.475

AMCB 52.305 - 640 - - - - 52.945

AFB - - - 14.981 - - - 14.981

AMD 9.334 5.876 6 13.936 - - - 29.152

TOTAL 179.571 6.185 646 28.917 - - 453.234 668.553

Projectes de digitalització. Nombre total d’imatges  
digitalitzades segons tipologia documental

179.571

TEXTUAL

646

CARTOGRÀFIC

6.185

VISUAL

28.917

FOTOGRÀFIC

453.234

HEMEROGRÀFIC
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3.4. Atenció a les persones usuàries

PERSONES USUÀRIES I DOCUMENTS CONSULTATS

Durant el 2021 han consultat la documentació dels centres 
d’arxiu un total de 33.474 persones usuàries. D’aquest total, 
10.665 ho han fet de manera presencial i 22.787 de manera 
remota a través de vies de comunicació no presencials, com 
ara el correu electrònic, el telèfon, la pàgina web, entre d’altres 
canals telemàtics disponibles de l’Ajuntament. Respecte de 
l’any 2020, enguany les consultes presencials han augmentat.

 0,45% AFB 

44,90% AMD

22,89% AHCB 

 31,50 AMCB

0,25% AC

10.665
CONSULTES
PRESENCIALS

22.787
CONSULTES 
REMOTES

33.474
PERSONES
USUÀRIES

NOMBRE DE PERSONES USUÀRIES PRESENCIALS1

Arxiu Històric de la Ciutat  
de Barcelona2.441

10.666

Arxiu Municipal  
Contemporani de Barcelona3.360
Arxiu Fotogràfic de Barcelona48

Arxius municipals de districte4.790

Arxius centrals27
1 Les persones usuàries presencials són les que consulten la 

documentació directament als centres d’arxiu.
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Evolució del nombre de persones usuàries 2018-2021
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DOCUMENTS CONSULTATS

Durant el 2021 s’han consultat de manera presencial un 
total de 85.109 documents, un 11% més en relació amb l’any 
anterior. Aquest augment de percentatge es deu al retorn, a 
poc a poc, de l’atenció a l’usuari/ària presencial als centres 
d’arxiu, encara que s’han continuat fomentant els processos 
de digitalització de la documentació per tal que, cada vegada 
més, la ciutadania pugui consultar des de casa els documents 
de l’Arxiu a través del seu Catàleg en línia.   

Arxiu Històric de la Ciutat  
de Barcelona

Arxiu Municipal  
Contemporani de Barcelona

Arxiu Fotogràfic  
de Barcelona

Arxius municipals  
de districte

Arxius centrals i  
d’organismes autònoms

9.062 8.957

ANY 2020 ANY 2021

75.695 85.109

21.448 29.380

20.660 26.496

22.756 19.172

1.769 1.104
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Evolució del nombre de documents consultats 2018-2021
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SORTIDA TEMPORAL DE DOCUMENTS

Les sortides temporals de documents originals es produeixen 
per dues vies:

— Préstec administratiu, quan es presten documents 
originals a les oficines de l’Ajuntament per necessitats 
administratives.

— Préstec per a activitats de difusió, que és el préstec 
d’originals com a resultat de col·laboracions amb altres 
institucions per a la difusió del patrimoni documental. 

Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona

Arxius municipals de 
districte

Arxius centrals i 
d’organismes autònoms

Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona

Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona

6.838

142

5.035

1.661

PRÉSTEC  
ADMINISTRATIU

0

0

214
PRÉSTEC  
PER DIFUSIÓ

8

2

2

188

14
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REPRODUCCIONS

S’han fet, en total, 213.438 reproduccions a petició de les 
persones usuàries en tota mena de suports, i la reproducció 
en digital ha estat la de més pes, amb el 94%, seguida per 
la de suport en paper, amb el 6,3%. El fet que hagi baixat la 
presencialitat a les sales de consulta ha fet augmentar la 
reproducció de documentació en digital.

13.398

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

200.040

DIGITAL213.438

1.405

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

17.601

DIGITAL

Arxiu Històric de la  
Ciutat de Barcelona19.006

10.650

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

126.404

DIGITAL

Arxius municipals 
de districte137.054

-

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

1.913

DIGITAL

Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona1.913

13.398

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

1.450

DIGITAL

Arxius centrals2.793

-

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

52.672

DIGITAL

Arxiu Municipal  
Contemporani de Barcelona52.672



RESUM DE LES ACTIVITATS

Durant el 2021 s’han organitzat un total de 243 activitats a les 
quals han assistit 94.409 persones, xifres que han augmentat 
considerablement respecte de l’any anterior gràcies a un 
lent retorn a la presencialitat als centres d’arxiu, els quals 
han pogut dur a terme una oferta d’activitats regular en 
comparació amb l’any 2020.    

Nombre d’activitats generals de difusió i assistents

Tipus d’activitat Activitats Assistents

Visites als centres 36 550

Visites comentades a les exposicions 43 714

Jornades de portes obertes: accés lliure 4 12.875

Exposicions pròpies presencials 21 61.235

Exposicions pròpies virtuals 18 17.301

Publicacions pròpies 19 -

Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i publicacions externes 68 -

Presentacions de publicacions 5 187

Conferències, cursos, jornades i congressos 14 1.170

Tertúlies, projeccions, col·loquis i altres activitats 15 377

TOTAL 243 94.409

3.5. Activitats de difusió

52



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2021

53

ACTIVITATS EDUCATIVES

Pel que fa a les activitats educatives, s’han dut a terme 63 
activitats entre visites i tallers, i s’han atès 952 alumnes.

Activitats educatives

Activitat Nivell educatiu Nombre Assistents

Visites

Primària 2 37

Secundària 7 119

Universitària 7 97

Altres 27 349

Tallers

Primària 4 84

Secundària 15 259

Universitària - -

Altres 1 7

TOTAL 63 952

REFERÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els mitjans de comunicació es fan ressò tant de les activitats 
que duem a terme com del valor del patrimoni documental de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

Referències als mitjans de comunicació

Centre Premsa Ràdio Televisió
Comunicació 

digital
Total

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 64 - 8 10 82

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 1 - 2 8 11

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 43 3 9 54 109

Arxius municipals de districte 2 - 2 4 8

TOTAL 110 3 21 76 210

63
ACTIVITATS

952
ALUMNES
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3.6. Equipaments  
   i infraestructures

Centre
Superfície total 

(m2)
Superfície dipòsit 

(m2)
Prestatgeries 

instal·lades (m)
Prestatgeries 
ocupades (m)

Punts de consulta 
en sala

AHCB 2.857 1.323 8.401 8.115 59

AMCB 5.776 5.100 20.410 19.477 38

AFB 1.589 327 2.709 1.944 11

AMDCV 420 332 2.455 2.057 6

AMDE 840 812 2.642 1.987 10

AMDS 572 366 4.000 2.191 12

AMDC 130 70 750 678 6

AMDSG 294 152 1.250 1.157 6

AMDG 427 273 2.400 1.108 17

AMDHG 429 173 2.136 1.349 12

AMDNB 220 134 501 363 7

AMDSA 640 422 1.460 1.450 2

AMDSM 400 200 1.800 1.800 3

ADS 432 189 1.169 822 1

ASP 729 329 4.212 2.696 12

AEU 60  - - 2.101 4

AICUB 255 255 1.272 998 - 

AIMH 1.435 1.201 6.800 5.537 - 

ACAO - - 372 262 -

Total 17.505 11.658 64.679 56.092 206
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4. Memòries 
dels centres
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4.1. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

4.2. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

4.3. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

4.4. Arxius municipals de districte:

– Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

– Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample

– Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

– Arxiu Municipal del Districte de les Corts

– Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant

   Gervasi

– Arxiu Municipal del Districte de Gràcia

– Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó

– Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

– Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu

– Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

4.5. Arxius centrals:

– Arxiu Central de Drets Socials, Justícia Global,   

   Feminismes i LGTBI

– Arxiu Central de Seguretat i Prevenció

– Arxiu Central d’Ecologia Urbana

– Arxiu Central de l’Institut de Cultura de Barcelona

– Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Hisenda de  

   Barcelona

– Arxiu de la Direcció dels Serveis de Comunicació   

   Digital

– Arxiu Central del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
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En aquesta memòria presentem les activitats i els projectes 
portats a terme amb l’objectiu d’informar la ciutadania i 
mostrar el compromís de tots els professionals de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat (AHCB) per custodiar, tractar i difondre 
el nostre patrimoni documental. A més, és una eina que 
permet reflexionar sobre el funcionament i els projectes de 
millora que cal implantar. Aquest 2021 ha estat un any encara 
marcat pel teletreball i la limitació d’aforaments tant en la 
sala de consulta com en les activitats que s’han anat reduint i 
eliminant en funció de l’evolució de la pandèmia. 

En relació amb els ingressos, s’han produït nou donacions 
de documents d’arxiu, d’un gran valor patrimonial. A tots 
els donants els agraïm la generositat i el compromís amb el 
patrimoni documental de la ciutat i la confiança en l’AHCB. 
També han estat significatius els ingressos de la secció de 
biblioteca i hemeroteca.
 
En aquesta memòria es reflecteixen, també, els avenços en el 
tractament tècnic, la catalogació, la conservació, restauració 

4.1. Arxiu Històric  
  de la Ciutat de Barcelona

i digitalització massiva dels fons amb un total de 347.689 
imatges de preservació, un gran esforç per millorar la consulta 
en línia a través dels nostres catàlegs. És imprescindible que 
l’AHCB continuï amb la tasca de digitalització, com un eix de 
treball prioritari per oferir una millora dels serveis digitals 
i els futurs projectes de reutilització. En aquesta línia, s’ha 
posat en funcionament la biblioteca digital, amb 701 títols i 5 
col·leccions, que permet la consulta i la descàrrega de llibres 
lliures de drets, com també un recurs digital sobre l’epidèmia 
de còlera de 1821.  

L’increment dels assistents a les activitats culturals i 
exposicions ha estat significatiu en relació amb l’any anterior, 
segurament a causa de la relaxació de les mesures sanitàries, 
però també per l’interès de les 22 activitats proposades, 
amb una assistència total de 59.213 persones usuàries. Cal 
destacar l’exposició “Quan plovien octavetes. Clandestinitat, 
premsa i propaganda antifranquista”, que ha permès mostrar 
la rica col·lecció de fulls volanders i premsa clandestina 
conservada a l’Arxiu. A més, s’ha participat en 15 exposicions 
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organitzades per altres institucions patrimonials amb el 
préstec de 118 documents originals. 

El mes de novembre es va organitzar el XVII Congrés d’Història 
de Barcelona, amb el títol “Ciutadania i salut. Una lluita 
essencial”, que va permetre actualitzar la recerca sobre els 
principals episodis epidèmics soferts a Barcelona i com s’hi va 
fer front, la gestió de la salut, els paradigmes científics sobre 
la malaltia, i la incidència en la mentalitat i les actituds com a 
respostes a aquelles crisis sanitàries. Hi va haver 198 inscrits 
presencials i 519 van seguir les sessions per streaming.

La tasca de totes les persones que treballen a l’AHCB és 
imprescindible i important però també ho és la dels nostres 
usuaris i usuàries que cada any visiten la nostra sala de 
consulta o consulten els catàlegs en línia, el nostre web i 
assisteixen a les activitats culturals que organitzem. A tots, 
els donem les gràcies per gaudir amb nosaltres d’un patrimoni 
documental únic.

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat, de manera extraordinària, la donació Fortunato 
Frías González amb 206 catàlegs d’exposicions individuals 
d’artistes, 36 catàlegs d’exposicions col·lectives i un opuscle 
referent a un espectacle teatral, recollits entre els anys 1968 i 
2006; l’ingrés del fons de la Federació d’Associacions Veïnals 
de Barcelona (FAVB), constituït per documents que comprenen 
el seu període d’activitat des del 1972, any de la seva creació, 
fins al 2006 com a entitat aglutinadora del moviment veïnal 
de Barcelona; la donació d’Isabel Silva de Pomés de tres 
pergamins que tenen relació amb la ciutat de Barcelona (1270, 
1298 i 1395); la donació d’Isabel Artigas Coll de quatre obres 
literàries del segle XX, signades i manuscrites, tres d’Alfons 
Damians i Manté, El fossar pairal (1936), Un teatre de sala i 
alcova (1936) i L’Esparver (1936), i una per Alexandre Bulart i 
Rialp, Proses humils (1934); la donació de Lourdes de Sanjosé 
i Llongueras d’un volum únic de l’argenter Josep Sunyer 
Parera (1850-1919), que conté uns quatre-cents dissenys; 
la donació de Lluís Romeu Llaudet d’un fons relacionat amb 
la família Reventós Bordoy, format per documents d’arxiu 
(textuals i dibuixos) més algunes publicacions periòdiques; la 
donació de la troballa d’un conjunt de documents procedents 

de la seu antiga del Patronat dels Homenatges a la Vellesa 
del Montepio del Ram del Sucre (1900-2013); i la donació de 
Margarita Català de documentació personal de Neus Català 
(1874-1977), formada per documents de la seva acció política, 
transcripcions de testimonis orals i diversos manuscrits.
 
Pel que fa al fons bibliogràfic, s’han incorporat 330 volums 
per donació, 120 per compra i 2 per intercanvi; i al fons 
hemerogràfic, 1.279 revistes per donació, 536 per compra i 26 
per intercanvi. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Respecte al tractament, la catalogació i la descripció de 
documents, a continuació es detallen les actuacions dutes a 
terme. 

Actuacions globals als fons Dates extremes Volums/documents

Revisió, anàlisi i desenvolupament de la sèrie “Corts”.  
Enguany també se n’han digitalitzat els 20 primers volums. 

1351-1713 105

Revisió, descripció i desenvolupament de la sèrie “Registre d’Ordinacions”. 1359-1714 44

Revisió, anàlisi, descripció i desenvolupament de la sèrie “Fogatges” al programari. 1363-1787 37

Revisió, anàlisi, descripció i desenvolupament de la sèrie  
“Manual de la Taula de Canvi” al programari.

1601-1868 164

Tractament tècnic del fons “Cartoixa de Montalegre”. 1158-1858 101

Desenvolupament al programari del quadre de classificació del fons  
“Cúria del Veguer i del Corregidor”.

1336-1849 85

Tractament tècnic integral del Fons “Confraria de St. Miquel dels tenders revenedors”. 1542-1936 103

Descripció de cent dibuixos en el programari del gestor d’arxius del  
“Fons personal Apel·les Mestres i Oñós”.

1867-1929 100

Definició de l’abast i contingut de les disset col·leccions d’Ephemera a partir de 
l’estudi del resultat de la quantificació, valoració, identificació, classificació i 
ordenació de totes les unitats documentals simples de les diverses tipologies que 
componen aquesta col·lecció.

1800-1950 160.729

S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 1.621 
registres, d’entre els quals cal destacar els següents:

— Manual de la Taula de Canvi (1601-1868): 164 registres.

— Pergamins (885-1396): 774 registres.

— Cases, censos i censals (1716-1846): 79 registres.

— Corts (1351-1713): 103 registres.

— Cartoixa de Montalegre (1158-1858): 104 registres.

— Cúria del veguer i del corregidor (1336-1849): 85 
registres.

— Confraria de St. Miquel dels tenders revenedors 
(1542-1936): 103 registres.

— Fogatges (1363-1787): 37 registres.
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PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

S’ha dut a terme el control ambiental i biològic dels dipòsits i 
de la documentació, així com les tasques bàsiques de neteja 
i condicionament sobre 511 unitats del fons documental, 
382 del fons hemerogràfic i 670 del fons bibliogràfic a fi de 
prevenir-ne el deteriorament i facilitar-ne la consulta. S’han 
pres mesures de protecció respecte a 206 ud restaurades o 
utilitzades per a exposicions i, en aquesta direcció, s’ha dut 
a terme la gestió tècnica, la coordinació i el seguiment de 20 
unitats que s’han mostrat en exposicions.

Amb l’equip tècnic de l’Arxiu, també s’han restaurat 1 dibuix, 
175 cartells, 3 pergamins, 300 documents, 35 volums 
manuscrits, 55 plànols, 7 diaris i 35 llibres. Finalment, s’han 
enquadernat 196 ud del fons hemerogràfic. 

DIGITALITZACIÓ 

Pel que fa als projectes de digitalització, s’han obtingut un 
total de 117.932 imatges de preservació de documentació 
textual dels fons i les col·leccions següents: 

— 884 imatges de l’Audiència de Barcelona.

— 8.247 imatges de les Corts.

— 47.452 imatges del Registre de deliberacions.

— 20.030 imatges de Cadastre. 

— 41.319 imatges de la Col·lecció de manuscrits 
patrimonials.

També cal destacar les 390.700 imatges obtingudes de 
la digitalització del Diario de Barcelona d’entre els anys 
1885-1889 i 1965-1994; les 7.034 imatges de documents 
digitalitzats pertanyents a diferents col·leccions del fons 
hemerogràfic; les 55.500 imatges de la Col·lecció Premsa 
clandestina i de l’exili; les 201 imatges de la col·lecció de 
mapes i plànols; i les 3.500 imatges de la col·lecció de cartells.
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ACTIVITATS

Durant el 2021 s’han dut a terme diverses accions de 
divulgació de l’Arxiu, del patrimoni documental i de la història 
de Barcelona.  A la taula següent hi ha un resum de les 
activitats de difusió i educatives dutes a terme:

Resum d’activitats Nombre Assistents

Visites generals al centre 16 347

Altres activitats 5 334

Exposicions 14 15.098

Presentacions i conferències 9 341

TOTAL 44 16.120

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES 

Usuaris i usuàries Internes Externes

Persones usuàries presencials - 2.441

Persones usuàries  
no presencials

- 1.762

TOTAL - 4.203

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 8.957

Documents consultats a l’Hemeroteca digital 
(des de l’octubre, també a la Biblioteca digital)

707.861

Reproduccions a petició de les persones 
usuàries Nombre

Fotocòpies 1.405

Digitals 17.601

TOTAL 19.006
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EXPOSICIONS

Físiques

— “Documents de la Barcelona històrica”, del 19 de 
novembre de 2020 al 10 d’abril de 2021. S’hi han rebut 
11.596 visitants. 

— “Quan plovien octavetes. Clandestinitat, premsa i 
propaganda antifranquista”, del 29 de juny de 2021 al 
29 de gener de 2022 . S’hi han rebut 30.685 visitants. 

Virtuals

— “Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-
1912”, amb 178 visitants.

— “Barcelona a mà. Guies urbanes 1776-2004”, amb 349 
visitants.

— “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-
1714”, amb 141 visitants.

— “Menjar a Barcelona. Un segle de menús (1880-1980)”, 
amb 146 visitants.

— “Barcelona, darrera mirada” (recurs digital multimèdia), 
amb 6.850 visitants.

— “Rúbriques de Bruniquer” (recurs digital multimèdia), 
amb 1.931 visitants. 

— “Documents de la Barcelona històrica”, amb 1.884 
visitants.

— “Onze de Setembre”, amb 667 visitants.

— “Arts de la Seda”, amb 121 visitants.

— “Diari de Barcelona”, amb 248 visitants.

— “I Jornades Catalanes de la Dona”, amb 1.590 visitants.

— “Les Veus de les Dones”, amb 993 visitants.
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— 21 documents per a “Gaudí”. Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, 18 de novembre de 2021 - 6 de març de 
2022.

— 1 document per a “Nazario”. Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (Sevilla), 23 de setembre de 2021 - 28 
de febrer de 2022.

— 22 documents per a “Barcelona & futbol. El gran joc 
social del segle XX”. Museu d’Història de Barcelona, 30 
de juny i 31 de desembre de 2021.

— 59 documents per a “El Memorial Camp de Rivesaltes”, 
Josep Bartolí. 6 de maig de 2021 - 31 de desembre de 
2021.

— 5 documents per a “Almanach dels noucentistes”. Casa 
Masó, 7 d’octubre de 2021 - 11 de febrer de 2022.

PUBLICACIONS

Pel que fa a les publicacions de l’Arxiu, destaca la següent:  
 

— Número 27 de la Col·lecció Barcelona Quaderns 
d’Història: Barcelona: del franquisme a la democràcia. 
El protagonisme de la ciutadania (1973-1983), 
coordinat per Marc Gil. S’ha editat únicament en versió 
digital i es pot consultar íntegrament a través del web 
de l’Arxiu i del repositori RACO.

PRÉSTEC EN COMODAT

— 7 documents per a “Dones a les ones”. Museu d’Història 
de Catalunya, 15 d’octubre de 2020 - 28 de febrer de 
2021.

— 3 documents per a “Días de Ira”, d’Hèlios Gómez. La 
Virreina Centre de la imatge, 5 de novembre de 2020 - 
7 de febrer de 2021.

— 6 documents per a “Un viatge fotogràfic. La construcció 
del Poble Espanyol”. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 10 
de novembre de 2020 - 25 d’abril de 2021.

— 5 documents per a “El comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil”. Palau 
Robert, 2 de novembre de 2020 - 5 d’abril de 2021.

— 8 documents per a “Decòrum. Vestir la casa per a 
l’ocasió”. Museu Tèxtil de Terrassa, 16 de juliol de 2020 
– 28 de febrer de 2021.

— 6 documents per a “El llibre a Catalunya en temps del 
Modernisme”. Museu Maricel de Sitges, 8 d’octubre de 
2020 - 23 d’abril de 2021.

— 3 documents per a “Udjat, L’exotisme de l’antic Egipte 
a Barcelona”. Museu Etnològic i de Cultures del Món, 15 
de desembre de 2020 - 15 de juny de 2021.

— 34 documents per a “Alimentar Barcelona. Ciutat, 
proveïment i salut”. Saló del Tinell, l’avantcambra i la 
Capella Reial, del Museu d’Història de Barcelona, 14 
d’octubre de 2021 - 16 d’octubre de 2022.

— 3 documents per a “Margaret Michaelis. Cinc dies pel 
Barri Xino”. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 12 de maig - 
31 d’octubre de 2021.

— 5 documents per a “Per una educació en llibertat. 
Barcelona i l’escola. 1908-1979”. El Born CCM, 8 d’abril 
2021 - 27 de març de 2022.
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CONFERÈNCIES I JORNADES

— Taller de paleografia. “Un recorregut a través dels 
documents de l’Arxiu Històric de la Ciutat”, coordinat 
per Núria Jornet. 4, 13, 18 i 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny 
de 2021.

— “Quiosc de la memòria”, coordinat per Eugenia Ortiz i 
Montserrat Casas (CliCme). 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 
30 juny i 2, 7, 9 juliol de 2021.

— Taller “Dones migrades”, coordinat per Isabel Segura. 
Quatre sessions celebrades entre el 14 de gener i el 4 
de febrer de 2021.

— Presentació “I Jornades Catalanes de la Dona”. 4 de 
març de 2021.

— Presentació de la publicació La bullanga de BCN. Dies 
que han fet Catalunya, 25 de juliol de 1835. Jordi Roca 
Vernet i Núria Miquel Magrinyà. Presentat el 22 d’abril 
de 2021.

— Presentació de la publicació derivada de les IV Jornades 
d’Història de la Cartografia: “Vistes panoràmiques, 
cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del 
segle XVI al XIX”. Coordinador Ramon Grau. Presentat 
el 18 de febrer de 2021. 

— Presentació del web “I Jornades Catalanes de la Dona 
celebrades al maig de 1976”. Isabel Segura amb Anna 
Bofill, Mireia Bofill i Consuelo Garcia, el 4 de març de 
2021.

— Presentació del recurs digital “Barcelona, darrera 
mirada” per Jordi Serchs, el 17 de desembre de 2021 
al COAC.

— XVII Congrés d’Història de Barcelona: “Ciutadania 
i Salut. Una lluita essencial”, coordinat per Xavier 
Cazeneuve. 24, 25 i 26 de novembre de 2021.
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RESUM DE FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.830 ml

Visual 1.015 ml

Cartogràfic 47 planeres

Sonor 25 ml

Fons bibliogràfics 2.903,39 ml

Fons hemerogràfics 15.995 títols

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

Seguint una política de col·laboració amb altres entitats i 
institucions, s’han signat els convenis següents: 

— Conveni de col·laboració (2020-2024) amb la Biblioteca 
de Catalunya per dur a terme el portal ARCA (Arxius de 
Revistes Catalanes Antigues).

— L’Hemeroteca ha lliurat enguany a la Biblioteca de 
Catalunya els fitxers digitals corresponents al Diario 
de Barcelona 1873-1889, digitalitzats en col·laboració 
amb el CEDI (UB), per tal de poder procedir a la 
corresponent ingesta i publicació al portal ARCA. Un 
cop realitzada la ingesta i publicació d’aquest període, 
la ciutadania interessada podrà consultar el Diario 
de Barcelona 1792-1889 al portal ARCA i de 1890 en 
endavant al nostre portal Hemeroteca digital de l’AHCB.

L’Arxiu ha allotjat, en els seus espais, els enregistraments següents:

— Producció audiovisual de la productora Nomad Media 
de l’arqueòleg i bioantropòleg Luis Hidalgo sobre 
Tutankamon, gravat el 22 de gener. El primer capítol es 
va emetre el 3 d’agost de 2021.

— Gravació d’un documental per a TV3 del programa 
Sense Ficció sobre el polític Jorge Fernández Díaz de la 
productora Brutal Producciones 2 SLU, gravat el dia 25 
de febrer i emès el 4 de maig de 2021.

— Gravacions de testimonis per al projecte “Memòries 
del confinament” de l’Arxiu Municipal de Barcelona i la 
Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de 
Barcelona per documentar i conservar les experiències 
veïnals i ciutadanes amb l’objectiu de generar un arxiu 
del confinament. Algunes de les gravacions van tenir 
lloc a l’Arxiu Històric de la Ciutat els dies 3, 5, 9, 10, 15, 
16 i 17 de març de 2021.

— Producció de RTVE del programa Imprescindibles d’un 
documental d’Emilia Pardo Bazan amb documentació 
de les cartes del Fons Narcís Oller de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona. Gravat el dia 4 d’octubre i emès 
el 19 de desembre del 2021.

885

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, com a centre 
responsable de l’ingrés, custòdia, tractament i difusió de la 
documentació de l’administració municipal i institucional, des 
del primer terç del segle XIX fins a l’actualitat, en l’exercici de 
les seves funcions, presenta el balanç de l’any 2021.

El 2021, segon any de la crisi sanitària pel coronavirus, 
el nostre objectiu ha estat seguir prestant els serveis als 
ciutadans i estudiosos, i a l’Administració municipal, amb la 
màxima qualitat possible, seguint totes les mesures sanitàries 
per a les persones, i atenent les directrius del Procicat pel que 
fa a l’aforament de la sala de consulta. 

S’han consultat 29.380 documents, tot recuperant, quan 
la pandèmia ho ha permès, la consulta presencial a la sala. 
Alhora s’ha seguit digitalitzant el fons, tant per fer arribar a 
les persones usuàries els documents telemàticament com per 
posar-los a disposició de la ciutadania a través del Catàleg en 
línia. El total de documents reproduïts ha estat de 52.672.

Pel que fa a col·laboracions tècniques de consulta hem 
d’esmentar, com a més rellevants (pel nombre de cerques), 
en primer lloc, la que s’ha fet amb part del Grup de Suport 

4.2. Arxiu Municipal Contemporani 
   de Barcelona

Operatiu del Cos de Mossos d’Esquadra per la planificació 
de les seves intervencions (24 finques); en segon lloc, la 
consulta per part de l’empresa EUROGEOTÈCNICA, contractada 
per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per a la 
redacció del projecte constructiu de la prolongació de la 
línia Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat, de plaça 
d’Espanya a Gràcia (230 finques); i, finalment, la consulta per 
part de l’empresa INDUS, contractada per Infraestructures de 
la Generalitat, per a la construcció de la línia L9 del metro del 
tram entre Lesseps i Mandri (15 finques). 

Pel que fa als ingressos ordinaris de documentació que s’han 
produït enguany, cal destacar que han ingressat 351,29 ml 
de documentació textual i 565 plànols. En relació amb els 
ingressos extraordinaris, remarquem les 450 cintes d’àudio 
de l’alcalde Maragall, procedents de la Fundació Catalunya 
Europa. Pel que fa al tractament i conservació del fons, s’han 
treballat 3.659 expedients. 

La riquesa dels fons custodiats fa que cada any s’iniciïn 
treballs de recerca i investigació. Enguany destaquem la 
col·laboració en les recerques del llibre La revolució de 
l’habitatge a les perifèries obreres i populars. Nou Barris 



68

1939-1980, de Maribel Rosselló, Manel Guàrdia, José Luis 
Oyón, David Hernández Falagán i Joan Roger Gonce, dins de 
la col·lecció de documents del MUHBA; i del llibre Barcelona, 
capital del Mediterrani. Democràcia local i combat per la pau, 
d’Òscar Monterde, publicat per la Fundació Catalunya Europa, 
llegat de Pasqual Maragall.

Pel que fa a les col·laboracions cal destacar, amb mitjans 
de comunicació, la filmació pel programa del canal privat 
de televisió francesa, TF1, Grands reportages - héritiers 
inconnus; i la filmació pel programa de Televisió de Catalunya, 
TV3, Caigut del cel. També s’ha col·laborat en les exposicions 
següents: “Gaudí”, al MNAC, i “Apunts per a un incendi dels ulls. 
Panorama 21”, al MACBA.

L’any 2021, a diferència de l’any 2020 quan no es va poder 
portar a terme cap activitat presencial, es va organitzar un 

acte d’obertura de la XVI Mostra de documents i es van atendre 
un total de 112 visitants, entre el centre i l’exposició. 

Tant l’atenció a les persones usuàries, que ha comportat un 
esforç per part del personal que treballa al servei d’atenció i al 
servei de consulta interna, així com les tasques de tractament 
han estat portades a terme amb un esperit de millora contínua, 
fet que cal agrair a totes les persones que formen part de 
l’equip de l’Arxiu Municipal Contemporani. L’equip ha treballat 
i treballa, com ha fet sempre, per aconseguir l’excel·lència en 
prestar tots els serveis que s’ofereixen. 

Enguany ha acabat la seva etapa laboral el treballador Ricardo 
Raposo, a qui agraïm els seus serveis, i s’ha incorporat a 
l’equip Joan Carles Tobajas. D’altra banda, la treballadora Ester 
Lozano s’ha incorporat a prestar els seus serveis al Districte 
de Ciutat Vella, i en el seu lloc s’ha incorporat Esteve Jou.

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 351,29 metres de documentació textual del 1918 al 2019 del Fons de l’Ajuntament 
de Barcelona, procedents de 25 transferències ordinàries. Destaquen, pel seu volum, 162,64 ml de 
la sèrie H100 de Finances. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i òrgans de govern 1992-2015 10,04

C100 Afers Jurídics 1995-2015 43,7

F100 Recursos Humans 2014-2014 9,55

H100 Finances 1928-2018 162,64

M100 Seguretat i atenció ciutadanes 2015-2015 3,48

S100 Sanitat i salut públiques 1928-1943 0,50

També s’han ingressat, de forma extraordinària, 565 ud de documents cartogràfics i 1.193 cassets 
de la Fundació Catalunya Europa Maragall, a més de 12 volums al fons bibliogràfic i 3 capçaleres al 
fons hemerogràfic procedents de donacions.
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha dut a terme el tractament dels fons següents: 

— Descripció de volums del padró d’habitants (1930-1940), consistent en 1.603 volums.

— Aplicació de la norma de conservació dels manaments de pagament (1999-1999), 
consistents en 12.730 ud.

— Digitalització de 75 inventaris de l’Arxiu Intermedi (1989-2009). 

— Revisió i canvi de suport de documentació de 579 caixes de l’Arxiu Intermedi.

Pel que fa a la descripció de documents al gestor d’arxius, s’han descrit un total de 3.004 registres, 
dels quals cal destacar els 2.161 de la sèrie Foment/Interior (1833/1955) i els 744 de la sèrie Obra 
Major.  

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la sèrie Dates extremes Volum (registres)

Particulars Diverses dates 3

Funcionaris/àries  Diverses dates 4

Adquisició de béns Diverses dates 5

Alienació per cessió Diverses dates 4

Adquisició per ocupació Diverses dates 3

Foment/Interior (1833/1955) Diverses dates 2.161

Edificis i Locals 1960-1975 18

Obra major 1898-1900 744

Sol·licituds d’habitatge públic Diverses dates 11

Promoció de l’habitatge Diverses dates 30

Activitats Diverses dates 10

Activitats. Llicències (desembre de 2021) Diverses dates 6

Plans generals d’ordenació urbana Diverses dates 2

Expropiacions i desnonaments Diverses dates 3
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PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ I DIGITALITZACIÓ 

S’han dut a terme tasques de conservació preventiva i 
condicionament del fons, així com de control ambiental i 
tractament preventiu de patologies. 

Condicionament preventiu

— S’ha tractat la documentació de diverses sèries, entre 
les quals cal destacar el volum de 1.199 cassets i CD 
de la sèrie A144 Alcalde, els 474 documents de la sèrie 
Q162 Planimetria i els 330 documents de la sèrie Q148 
Espais urbans.   

Restauració i enquadernació

— S’han restaurat 4 expedients, 1.196 fulls solts i 150 
plànols, i s’han enquadernat 25 volums. 

DIGITALITZACIÓ 

S’han generat un total de 52.945 imatges de preservació dels 
projectes de digitalització següents: 

— 19.763 imatges corresponents a “Comissió de 
Ciutadella” d’entre els anys 1869 i 1892.

— 6.768 imatges corresponents a “Comissió Monument 
Colón” d’entre els anys 1881 i 1932.

— 20.115 imatges corresponents a “Obra Pública 
Eixample” d’entre els anys 1862 i 1870.

— 5.659 imatges corresponents a “Obra Major” de 
diversos anys.

— 640 imatges corresponents a “Cartografia” de 
diversos anys.      
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CONSULTES I PRÉSTECS

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 264 3.096 3.360

Persones usuàries no presencials 3.678 8.653 12.331

TOTAL 3.942 11.749 15.691

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 29.380

Documents prestats a les oficines 142

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies -

Digitals 52.672

TOTAL 52.672

ACTIVITATS

Durant el 2021 s’han ofert 9 visites al centre a càrrec dels tècnics de l’Arxiu, on han participat 
92 visitants, i 2 visites comentades a la XVI Mostra de documents a càrrec de la seva comissària, 
Miracle Tous, amb l’assistència de 20 visitants.  
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EXPOSICIONS

Físiques

— “XVI Mostra de documents: Una dècada com un segle. 
Barcelona anys 30”. Comissariada per Miracle Tous. Del 
22 de juny de 2021 al 15 de maig de 2022, amb 2.456 
visitants.

Virtuals

— S’ha adaptat, al web de l’AMCB, la “I Mostra de 
documents: 75è aniversari de l’Exposició Internacional 
de Barcelona de 1929”.

— S’ha adaptat, al web de l’AMCB, la “II Mostra de 
documents: L’enderroc de les muralles (1843-1854)”.
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COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

En el marc d’una política de col·laboració amb entitats i 
institucions, s’han signat els convenis següents:

— 3 convenis de col·laboració amb la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona per acollir estudiants en 
pràctiques de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents. 

— 1 conveni de pràctiques per a tasques d’enquadernació 
amb la Llotja – Escola d’Art i Superior de Disseny. 

— 1 conveni de pràctiques per a tasques de conservació/
restauració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (Escola Superior de Conservació 
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya).

PRÉSTEC EN COMODAT

— 5 documents a l’exposició “Gaudí” del MNAC, a partir 
del 19 de novembre de 2021.

— 2 documents a l’exposició “Udjat. L’exotisme de l’antic 
Egipte a Barcelona” al Museu Etnològic i de Cultures del 
Món, fins al 15 de juny de 2021. 

— 1 document a l’exposició “Per una educació en llibertat. 
Barcelona i l’escola. 1908-1979” a El Born Centre de 
Cultura i Memòria, a partir del 9 d’abril de 2021.

REPRODUCCIONS DE DOCUMENTS

S’han reproduït un total de 161 documents: 32 per a mitjans 
audiovisuals, 22 per a exposicions i 107 per a publicacions.
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 22.082,5 m

Cartogràfic 52.433 ud

Fons bibliogràfics 1.234 vol

Fons hemerogràfics 3 capçaleres / 588 vol

1820

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Durant l’any 2021 la progressiva relaxació de les mesures 
preventives contra la covid s’ha notat amb l’increment 
del nombre de visitants a les exposicions. Tant “Un viatge 
fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”, inaugurada el 
novembre del 2020, com “Margaret Michaelis. Cinc dies pel 
barri Xino” i “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”, 
inaugurada el mes de novembre, han tingut una bona afluència 
de públic.

A poc a poc s’han tornat a normalitzar les reunions presencials. 
Tanmateix, la majoria d’activitats col·lectives, com ara taules 
rodones i algun taller, han continuat en modalitat virtual. El 
taller per a gent gran “Fotomemòries’21” s’ha pogut realitzar 
de manera virtual gràcies a la iniciativa de les organitzadores i 
a l’empenta de les participants que no s’han fet enrere davant 
les noves tecnologies. L’altra activitat col·lectiva important, les 
taules rodones programades per a les exposicions, s’han fet 
en línia i han estat un èxit de participació: 279 participants 
en la taula rodona “El Poble Espanyol. Debat sobre un passat 
present” i 687 participants en la taula rodona “El rol de la dona 
en la Barcelona dels anys 30”.

En la mesura que ha avançat l’any, les activitats per a gent jove 
s’han pogut realitzar de manera presencial. El Casal d’estiu 
celebrat el mes de juliol ha estat un èxit i també el taller “Cinc 
dies per la Ribera” amb el qual, a més, es va inaugurar un espai 
a recepció de l’AFB, on els diferents tallers podran exposar les 
seves fotografies i treballs.

Pel que fa als ingressos cal esmentar, pel seu volum, la 
formalització del fons de Yann Mercader, integrat per més de 
79.000 fotografies (la majoria sobre el món de la música pop 
i rock-and-roll), el de la família Serrahima amb quasi 11.500 
fotografies, i el de Christian Maury, amb més de 80.000. En un 
altre registre, cal esmentar els ingressos provinents del Pla 
Nacional de Fotografia de la Generalitat de Catalunya gràcies 
al qual han ingressat fotografies d’Antonio Corral, així com 
d’Arnau Bach i Sylvia Meloni del seu projecte “Linde”, de Martín 
Glass i de Jordi Oliver.

4.3. Arxiu Fotogràfic 
  de Barcelona
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INGRÉS DE FONS

— Ezequiel Mas Fontanals. 1920-1970. 11.855 fotografies, 
una càmera de fotos, un trípode i un projector de 
diapositives.   

— Francisco Valls Ledesma. 1908-1933. 58 fotografies.

— Francesc Figueras Cristóbal. 1923-1955. 1.691 
fotografies.

— Yann Mercader. 1970-2000. 79.633 fotografies.

— Amadeu Cortès Panadès. 1927-1958. 765 fotografies.

— Josep Maria Lari Mirambell. 1911-1935. 2.024 
fotografies.

— Maria Josefa Llinàs Miró. 1980 i 1988. 709 fotografies.

— Família Serrahima. 1870-1966. 11.495 fotografies.

— Christian Maury. 1975-2006. 80.471 fotografies.

— Jacint Reventós Bordoy. 1900-1920. 125 fotografies.

— Joan Ramonet Espasa. 1977-1985. 3.615 fotografies.

— Joan Antoni Munné Ros. 1963-1977. 8.881 fotografies.

— Marta Montmany Madurell. 1917-1929. 241 fotografies.

— Josep Navés Ferrer. 1900-1970. 136 fotografies.

— Procedència Guadalupe Paul Torrent. 1946-1948. 15 
fotografies. Aquestes fotografies passen a formar part 
de la Col·lecció d’àlbums de l’AFB.

— Procedència Luis Miguel del Blanco Torrents. Aquestes 
fotografies passen a formar part de la Col·lecció 
d’àlbums de l’AFB. 1949-1956. 80 fotografies.

— Procedència Mercè Resino León. Col·lecció d’àlbums de 
l’AFB. 1940-1963. 279 fotografies.
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— Procedència Nativitat Vidal Borràs. Aquestes fotografies 
passen a formar part de la Col·lecció de positius sobre 
paper de l’AFB. 1901-1932. 47 fotografies.

— Procedència Eulàlia Cirera Oller. Aquestes fotografies 
passen a formar part de la Col·lecció de positius sobre 
paper de l’AFB, de la Col·lecció de negatius de l’AFB i la 
Col·lecció de positius sobre vidre de l’AFB. 1880-1910. 
911 fotografies.

— Procedència Lluís Girau Reverter. Aquestes imatges 
passen a formar part de la Col·lecció de postals de 
l’AFB. 1905-1935. 29 postals.

— Procedència Françoise Oudin. Col·lecció d’àlbums de 
l’AFB. 1898. 80 fotografies.

— Procedència Rafaela Ayza Boleda. Col·lecció 
d’estereoscòpics de l’AFB. 1914-1918. 631 fotografies.

— Procedència Francisco Javier Urmeneta Sanromà, José 
Maria Urmeneta Sanromà i Pilar Urmeneta Sanromà. 
Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB. 1929-1934. 
3 fotografies.
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha introduït, al gestor d’arxius, la descripció de 2.308 fotografies procedents dels fons i les 
col·leccions següents:

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Nom de la secció Dates extremes Volum (registres)

Cultura 1860-2018 68

Urbanisme i obres 1880-2011 87

Educació 1877-1993 7

Actes protocol·laris i relacions externes 1860-2015 13

Fons institucionals, privats i col·leccions

Fons privats Dates extremes Volum (registres)

Exposició Internacional de Barcelona 1929 1913-1930 6

Francesc Serra Dimas 1903-1967 51

Família Sucarana 1870-1969 3

Família Vilallonga Serra 1891-1993 3

Tomàs Fàbregas Catarineu 1915-1985 34

Manuel Robert 1913-1924 5

Diario de Barcelona 1900-1992 6

Sociedad de Atracción de Forasteros 1890-1939 6

Nissaga Pérez de Rozas 1922-1990 1.261

Editorial López 1890-1920 719

Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB 1860-2014 11

Col·lecció d’àlbums de l’AFB 1860-1960 28
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PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

S’han dut a terme tasques de conservació preventiva i 
condicionament sobre 40.876 unitats dels fons i col·leccions 
següents:

— Fons Josep Domínguez: 1.429 negatius en placa de 
vidre, d’entre els anys 1925-1941.

— Col·lecció de positius sobre vidre de l’AFB: 376 
fotografies, d’entre els anys 1890-1940.

— Fons Francesc Figueras Cristóbal: 1.691 negatius en 
placa de vidre, d’entre els anys 1923-1955.

— Fons Josep Maria Lari Mirambell: 2.434 negatius en 
placa de vidre, d’entre els anys 1911-1935.

— Fons Diari de Barcelona: 11 còpies, d’entre els anys 
1900-1992.

— Fons Ajuntament: 2.354, d’entre els anys 1880-2020.

— Fons Lluís Plandiura Pou: 17 còpies, d’entre els anys 
1902-1952.

— Pla Nacional de Fotografia: 136 positius, d’entre els 
anys 1860-2020.

— Fons Nissaga Pérez de Rozas: 29.066 negatius, d’entre 
els anys1922-1990.

— Fons Exposició Internacional 1929: 2.417 negatius de 
vidre i plàstic.

— Fons Jacint Raventós: 109 negatius en placa de vidre, 
d’entre els anys 1900-1920.

— Fons Joan de Lasarte: 58 negatius en placa de vidre, 
d’entre els anys 1915-1929.

— Fons Marta Montmany: 50 ud, d’entre els anys 1917-
1929.

— Fons Melcior Marcer: 58 negatius en placa de vidre, 
d’entre els anys 1915-1969.

— Fons varis sala de consulta: 39 còpies, d’entre els anys 
1880-2000.

— Col·lecció d’estereoscòpics de l’AFB: 631 fotografies, 
d’entre els anys 1870 al 1939.

També s’han restaurat tres fotografies de gran format de la 
sèrie “Barcelona Ciutat Imaginada”, del fotògraf Manel Esclusa.
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DIGITALITZACIÓ 

En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han generat 14.981 imatges de preservació dels fons següents:

— Fons Jaume Arisa: 104 imatges dels anys 1920-1960.

— Fons Josep Domínguez Martí: 526 imatges dels anys 1925-1941.

— Fons Ajuntament de Barcelona: 356 imatges dels anys 1860-2020.

— Fons Josep Postius Saura: 8.081 imatges dels anys 1945-1980.

— Fons Esteve Lucerón: 2.038 imatges dels anys 1980-1990.

— Fons Francesc Serra Dimas: 100 imatges dels anys 1903-1967.

— Fons SE-GRÀ: 82 imatges dels anys 1976-1979.

— Fons Nissaga Pérez de Rozas: 2.921 imatges dels anys 1922-1990.

— Fons Jacint Raventós: 122 imatges dels anys 1900-1920.

— Fons varis sala de consulta: 540 imatges dels anys 1880-2000.

— Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB: 30 imatges dels anys 1855-2010.

— Fons Exposició Internacional 1929: 81 imatges dels anys 1913-1930.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 6 42 48

Persones usuàries no presencials 138 931 1.069

TOTAL 144 973 1.117

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 26.496

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Suport digital 1.913
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ACTIVITATS

Durant el 2021 s’han dut a terme diverses accions de difusió 
de l’Arxiu, de les seves instal·lacions, dels seus fons i de la 
història de la nostra ciutat. A continuació s’exposa un resum 
de les activitats de difusió i visites educatives: 

Activitats de difusió Nombre Visitants

Visites al centre 5 49

Visites comentades a les exposicions 33 319

Visites al centre i a les exposicions 4 45

Jornades de portes obertes per Santa Eulàlia, Nit dels Museus i la 
Mercè

3 752

TOTAL 45 1.165

Activitats educatives
Visites Tallers

Nombre Assistents Nombre Assistents

Primària 1 31 - -

Secundària 4 37 1 8

Universitària 3 32 - -

Altres 11 60 4 43

TOTAL 19 160 1 8
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EXPOSICIONS

Físiques

— “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble 
Espanyol”, del 10 de novembre de 2020 al 25 d’abril de 
2021, amb 3.080 visitants. La seva homòloga virtual ha 
obtingut 1.197 visites.

— “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”, del 14 
de maig de 2021 al 31 d’octubre de 2021, amb 8.609 
visitants. 

— “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”, del 25 de 
novembre de 2021 al 31 de desembre de 2021, amb 
2.333 visitants. La seva homòloga virtual ha obtingut 
1.006 visites durant aquest any.

— “Carme Garcia. Des del terrat”, del 4 de març de 2021 al 
31 de març de 2021, amb 1.350 visitants.

PRÉSTEC EN COMODAT

Durant el 2021 s’han prestat en comodat diferents documents 
per ser exposats en les institucions següents:

— Fundació Miró: 1 document.

— MNAC: 4 pàgines d’un àlbum, 1 postal original, 7 
documents i 1 àlbum.

PUBLICACIONS

— RODRÍGUEZ, Dolors; GONZÁLEZ, Itziar. Margaret 
Michaelis. Cinc dies pel barri Xino. Edició digital, 2021.

— CALAFELL, Jordi; LAGUILLO, Manolo. Esteve Lucerón. La 
Perona. L’espai i la gent. Edició digital, 2021.
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PRESENTACIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

— Taula rodona en línia: “El Poble Espanyol. Debat sobre 
un passat present”, amb 279 assistents.

— Taula rodona en línia: “El rol de la dona en la Barcelona 
dels anys 30”, amb 687 assistents.

 

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

— Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) per a la 
realització de pràctiques de tractament i organització 
de documents fotogràfics. 25/10/21 -31/12/21. 1 
persona (264 hores).

— Comunicació “Los dioramas del Quijote o el hallazgo de 
un fotógrafo” a IX Encuentro de Historia de la Fotografía. 
Toledo-Puertollano, del 16 al 18 de novembre de 2021. 
A càrrec del conservador Rafel Torrella.  

— Classe “Difusió pública i exposició d’originals 
fotogràfics” al curs Preservació, conservació i 
digitalització d’originals fotogràfics. A càrrec 
del conservador Rafel Torrella. Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 20 de març de 2021.

— Classe “Identificació i conservació en els arxius 
fotogràfics” a càrrec del conservador Rafel Torrella. 
Mòdul d’Arxivística i Gestió de Documents. ESAGED. 
Fundació UAB. 11 de gener de 2021.

— Ponència: “Els documents municipals, testimonis de la 
sanitat a Barcelona. Guia per a la recerca (segles XIII-
XX)”. XVII Congrés d’Història de Barcelona “Ciutadania 
i Salut. Una lluita essencial” organitzat per l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, 24-26 de novembre 
de 2021. A càrrec dels responsables d’arxiu i gestió 
documental de l’Arxiu Municipal de Barcelona Glòria 
Gimeno, Montse Ruiz, Oriol Calvet i Núria Postico.

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Fotogràfic 3.485.278 ud

Bibliogràfic 1.651 ud

1844

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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El 2021, pels arxius municipals de districte ha suposat un 
retorn esglaonat a la seva activitat habitual un cop passades les 
fases més crítiques de la pandèmia ocasionada per la covid-19, 
tot i que el funcionament d’alguns d’ells s’ha vist afectat per la 
manca de personal que es va perpetuant any rere any (ja sigui per 
jubilacions que no es poden cobrir immediatament o per baixes 
per malaltia, inclosos els confinaments). Així mateix, val a dir que 
s’ha produït, respecte de l’any 2020, una millora en l’adaptació 
dels diferents equips al teletreball i a la presencialitat, bàsica en 
els arxius de districte en relació amb l’atenció a la ciutadania. 
De fet, s’ha aconseguit donar resposta tant a les necessitats 
internes com externes amb temps raonables i sense aturar 
excessivament els processos administratius. 

Una de les casuístiques positives que s’han derivat del teletreball 
del personal dels centres d’arxiu ha estat l’augment en la ingesta 
de la documentació digitalitzada al programari d’arxius, fet que, 
per una banda, ha suposat una reducció i agilització de moltes de 
les consultes externes que es rebien amb anterioritat i, per altra 
banda, cada cop més s’està donant accés a la consulta en línia 
de tota aquesta documentació.

Pel que fa a alguns indicadors per tenir en compte respecte 
dels arxius de districte, els serveis de consulta han atès 10.951 
usuaris i usuàries, s’han consultat 19.172 documents i se n’han 
reproduït 137.054 (tant en paper com en format digital) a petició 
dels usuaris. També s’ha gestionat el préstec administratiu de 
5.035 documents.

Els arxius municipals de districte han seguit ingressant 
documents procedents de les oficines de districte amb 101 
transferències ordinàries equivalents a 318 metres lineals 

4.4. Arxius municipals de districte

de documentació textual. Així mateix, s’ha continuat amb els 
tractaments dels fons documentals amb la creació, entre d’altres 
tasques, de 24.535 registres descrits i amb l’actualització de 
68.663 registres més al gestor d’arxius. A més, s’han digitalitzat 
29.152 imatges de preservació.

Si bé, pel que fa a les instal·lacions dels centres d’arxiu, alguns 
han aconseguit millores d’adequació dels espais durant el 
2021, com ara l’Arxiu de l’Eixample, en el cas de la majoria 
continuen amb incidències pel que fa a la manca d’espais de 
conservació de la documentació, essent necessària la seva 
externalització en dipòsits situats fora dels centres, com 
ocorre a l’Arxiu de les Corts. 

Finalment, pel que fa a les activitats de difusió, cal destacar 
la participació de tots els arxius municipals de districte en el 
projecte expositiu “Relats revelats. Els fons fotogràfics dels 
Arxius Municipals de Districte”, la qual va tenir lloc en centres 
cívics de quatre districtes de Barcelona (Sant Andreu, Nou 
Barris, Sant Martí i Ciutat Vella) però la documentació exhibida 
es conserva en la totalitat dels deu arxius territorials, fet que 
va suposar la implicació de tot el seu personal en les tasques 
de recerca, petició dels documents i difusió de l’exposició i les 
activitats paral·leles. Així mateix, cal destacar la implicació 
de l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en 
l’organització i participació en les activitats de commemoració 
del centenari de l’agregació del poble de Sarrià al pla de Barcelona. 
En referència a les activitats educatives, s’han anat reprenent 
durant el 2021 a mesura que s’han aixecat les restriccions per 
la covid-19, sobretot als arxius de les Corts i Sants-Montjuïc, els 
quals gaudeixen de llarga trajectòria en l’oferiment d’una oferta 
educativa consolidada per a les escoles d’ambdós districtes. 
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Arxiu Municipal 
del Districte de 
Ciutat Vella

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 18 metres de documentació textual a través 
de 10 transferències ordinàries procedents de les unitats 
administratives del districte.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

C100 Afers Jurídics     2009-2015 0,2

H100 Finances     2008-2014 1,9

Q100 Urbanisme i Obres     1992-2021 9,5

X100 Acció i benestar social     1994-2009 6,4

Així mateix, també han ingressat, per donació, 3 llibres de l’any 
2020 al fons bibliogràfic de l’Arxiu. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals dutes a terme als fons, 
s’han executat els projectes següents:

— Completar la revisió ortogràfica i d’estil dels 1.118 
cartells que es troben al Catàleg en línia, dels anys 
1941-2007.

— Continuar amb l’elaboració d’un inventari general 
per sèries documentals de tota la documentació 
ingressada a l’arxiu per transferència ordinària, 
vinculant-la a la cota topogràfica. 15.136 registres de 
la sèrie de Llicències Obres Menors (1984-2005).

— Inventari topogràfic per unitat d’instal·lació de la sèrie 
d’Obres Menors (1984-2016), corresponent a 2.322 ui.

— Acabar el control de qualitat de tots els topogràfics 
descrits al gestor AlbalaNet. Restava la sèrie d’Obres 
Majors, dels anys 1990-2016, corresponent a 1.600 ui.

— Aplicar el calendari d’avaluació i tria documental, 
especialment segones eliminacions, i duplicats, per tal 
d’alliberar espai als dipòsits, de 216 ui dels anys 1982-
2015.

— Revisar i actualitzar els inventaris de documents 
audiovisuals i sonors dels anys 1980-2003, 
corresponent a 377 ui.

— Inventariar les transferències de Via Pública de 2013 i 
2016 que, en ser transferides, no s’hi van incorporar les 
llistes, corresponents a 138 ui.

— Classificar les diferents sèries corresponents a la secció 
Informació i Comunicació (1993-2006), corresponents 
a 28 ui.

— Coordinar l’estudi quantitatiu i qualitatiu dels 
expedients d’inspecció (1986-2010) susceptibles 
de ser conservats preventivament, corresponents a 
35.595 ud.

A més a més, s’han descrit al programari d’arxius 3.823 
registres, dels quals destaca la descripció de 1.576 ud de 
Llicències d’Obres Menors, 553 ud de Llicències d’Activitats, 
402 ud de Publicitat i Imatge, 394 d’Actes Protocol·laris, 333 
ud de Contenciós Administratiu, 302 ui de Llicències d’Obres 
Majors, i 512 registres corresponents a la Col·lecció de 
fotografies d’entre els anys 1900-2000.
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ACTIVITATS

L’Arxiu ha organitzat una visita al centre, una visita comentada 
a l’exposició “Relats Revelats” (CC Pati Llimona), que en total ha 
rebut 389 assistents, i un itinerari pel Raval. 

A més, ha col·laborat en altres exposicions, audiovisuals i 
publicacions:

— “Barcelona, el futbol i la ciutat al segle XX” (MUHBA), 
amb tres cartells i dues fotografies.

— “Relats Revelats. Els fons fotogràfics dels Arxius 
Municipals de Districte” (DSMA), amb setze fotografies.

— “Festivitat del Corpus” (Taller d’Història de la 
Barceloneta), amb una fotografia.

— “Any Felícia Fuster” (Consorci de Biblioteques), 
amb cinc fotografies.

— “Primavera Republicana” (Regidoria de Memòria 
Democràtica), amb dues fotografies.

— “Muscleres” (Casa de la Barceloneta), amb deu 
fotografies.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Usuaris presencials 16 402 418

Usuaris no presencials 280 323 603

TOTAL 296 725 1.021

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 1.815

Documents prestats a les oficines 1.204

Reproduccions a petició de les persones usuàries Nombre

Fotocòpies 1.258

Digitals 30.817

TOTAL 32.075

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.071,5 m

Visual 955 ud

Cartogràfic 33 ud

Fotogràfic 20.372 ud

Sonor 5 ud

Audiovisual 246 ud

Fons bibliogràfics 1.050 vol.

Fons hemerogràfics 35 núm. capçaleres / 6 m

1909
ANY DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021
ANY DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Pel que fa a la tasca de descripció s’han creat, al gestor d’arxius, 
236 registres de la secció d’Urbanisme i Obres, i 3 registres de 
la Col·lecció de fotografies. Destaquem 115 registres de Guals 
i 107 registres de Llicències d’Activitats.

Arxiu Municipal del Districte 
de l’Eixample

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 160,20 metres de documentació textual del 
fons de l’Ajuntament de Barcelona, dels anys 1988 al 2021. 

GESTIÓ DOCUMENTAL

Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de 
gestió, s’han realitzat dues entrevistes a una persona del 
Servei de Patrimoni.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals als fons, s’han dut a 
terme els processos següents:

— Revisió i modificació de 256 registres del gestor 
documental de la sèrie Llicències d’Activitats, dels anys 
1977-2013.

— Revisió i modificació de 288 registres del gestor 
documental de la sèrie Antecedents permisos 
d’activitats, dels anys 1902-2009.

— Revisió i millora de les descripcions al gestor 
documental de 553 registres del Fons fotogràfic Rosa 
Feliu, dels anys 1983-1985.

— Ingesta de 1.632 imatges de la Col·lecció de Cartells 
(1984-2012) al gestor documental.

— Estudi quantitatiu sobre l’aplicació de normes 
d’avaluació als 35.423 expedients d’inspecció (1996-
2010).

— Disseny d’eina per automatitzar l’adaptació de les 
dades de les Llicències d’Activitats exportades del 
Centura, al format requerit per a la ingesta massiva al 
gestor documental AlbalaNet, corresponent a 19.045 
registres dels anys 2015-2016.
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PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 278 1.088 1.366

Persones usuàries no presencials - 649 649

TOTAL 278 1.737 2.015

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 2.896

Documents prestats a les oficines 1.211

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 942

Digitals 28.434

TOTAL 29.376
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ACTIVITATS

S’ha col·laborat amb:

— Casa Golferichs, amb vuit documents per a un 
documental.

— Centre Cívic Cotxeres Borrell, amb nou imatges per a la 
seva pàgina web.

— Xarxa de Comunitats de Memòria ICUB - Escola 
Diputació, amb disset imatges per a la Memòria de la 
infància a l’Eixample.

També s’ha col·laborat en la publicació del llibre Catalunya 
desapareguda, de l’Editorial Efadós.

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.987 m

Visual 502 ud

Cartogràfic 105 ud

Fotogràfic 16.533 ud

Audiovisual 2 ud

Fons bibliogràfics 647 vol.

Fons hemerogràfics 41 títols / 3,50 m

1876

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Municipal del Districte 
de Sants-Montjuïc

INGRÉS DE FONS

Durant aquest any s’han efectuat 10 transferències ordinàries 
amb un total de 68,97 metres de documentació dels anys 
1993 al 2018, dels quals destaquen 15,62 metres d’expedients 
d’Ocupació de la Via Pública i 14,5 metres d’expedients 
d’Inspecció. També s’han incorporat 35 volums al fons 
bibliogràfic i 135 revistes al fons hemerogràfic ingressades 
per donació.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i Òrgans de Govern 2016 1,12

C100 Afers Jurídics 2015-2016 6,37

M100 Seguretat i atenció ciutadanes 2012-2017 2,50

Q100 Urbanisme i obres 2013-2017 48,74

V100 Promoció i desenvolupament de la ciutat 2010-2018 0,12

X100 Acció i benestar social 1993-2009 10,12



92

També s’han produït els 11 ingressos extraordinaris següents:

— 3 documents dels anys 1971-2013 de la parròquia 
de Santa Maria de Sants, donació d’Antonio Solé 
Armengol. 

— 17 cartells de tipologia cultural i política, dels anys 
1973-1982, donació de Rosa Vilalta Alpens.

— 134 ud de documentació gràfica (publicacions diverses 
de l’àmbit del Poble-sec), dels anys 2006-2021, 
donació de Laura Valls Renau.

— 73 cartells de l’entitat La Lleialtat Santsenca, dels anys 
2015-2020, donació d’Agus Giralt. 

— 18 fotografies d’activitats de lleure familiars, dels anys 
1950-1970, donació d’Emili Vergés Mauri. 

— 10 fotografies de la fàbrica Can Batlló, donació de Rosa 
Pomareda i un diploma d’estudis del seu avi, dels anys 
1918-2000.

— 1 cinta de vídeo VHS sobre les festes populars al carrer 
dels anys cinquanta del segle XX al barri del Poble-sec, 
donació d’Antonio Centin.

— 1 plànol de Barcelona del 1976, donació de Maria 
Teresa Codina Mir.

— 8 joguines referents al Cinema NIC (Projector de 
cinema infantil), dels anys 1955-1965, donació de 
Jordi Artigas.

— 4 fotografies del grup d’habitatges d’Eduard Aunós i 1 
adhesiu reivindicatiu de l’Espanya Industrial, dels anys 
1975-1980, donació de Mercè Tatjer i Horacio Capel. 

— 12 ud d’hemeroteca: Cementiri de Sants, muntanya de 
Montjuïc, revista Burxa (1940-1971), tot donació de 
Lluís Torner Pous.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han inventariat les 70 caixes del fons documental privat 
d’Eulàlia Goula Goula (1933-2019).

També cal destacar les descripcions següents del fons 
municipal i de col·leccions en el programari d’arxius:

— 643 registres de Llicències d’activitats del 2015.

— 198 registres d’Obres majors, dels anys 2014-2015.

— 2000 ud de la Col·lecció de cartells de l’ADMS, dels anys 
1920-2019.

— 176 ud de la Col·lecció de calendaris de l’ADMS, dels 
anys 1944-2021.

— 103 ud de la Col·lecció de diapositives de vidre 
publicitàries, dels anys 1953-1971.

— 31 ud de la Col·lecció de bans de l’ADMS, dels anys 
1944-2021.

— 12.178 fotografies de la Col·lecció Innocenci Porcar, 
dels anys 1950-1970.

— 500 fotografies de la Col·lecció vinculada al projecte 
Àlbum familiar, dels anys 1920-1980.
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PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

S’ha dut a terme la conservació de la Col·lecció de diapositives 
de vidre publicitàries (1953-1970), corresponent a 103 ud.

En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han obtingut 
3.209 imatges de preservació corresponents a les Col·leccions 
de cartells, diapositives, fotografies, bans i calendaris de Sants 
(1892-2021) i 1.500 de publicacions de l’AMDS.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 892 288 1.180

Persones usuàries  
no presencials

892 665 1.557

TOTAL 1.784 953 2.737

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 3.353

Documents prestats a les oficines 536

Reproduccions a petició de les persones 
usuàries Nombre

Fotocòpies 2.258

Digitals 13.508

TOTAL 15.766
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ACTIVITATS

S’ha realitzat una visita al centre amb 15 visitants i 6 activitats 
educatives: 2 per a 36 estudiants de primària i 4 per a 73 
estudiants de secundària.

D’altra banda, s’ha col·laborat en la reproducció de fotografies 
per al Calendari 2022 de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 
editat per Efadós. Barcelona, 2021.

L’Arxiu participa en el grup de treball de memòria històrica 
local de Sants-Montjuïc, de periodicitat trimestral, des del 
qual s’impulsen iniciatives per a la divulgació de la memòria 
històrica i la història local de Sants-Montjuïc.

Pel que fa a la reproducció de documents, se n’han fet 27 per 
a accions relacionades amb els mitjans de comunicació i 248 
per a publicacions en paper. 
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.191,43 m

Visual 8.507 ud

Cartogràfic 239 ud

Fotogràfic 66.018 ud

Sonor 125 ud

Audiovisual 242 ud

Fons bibliogràfics 3.206 vol.

Fons hemerogràfics 1.141 núm. capçaleres / 98 m

1597

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Municipal del Districte 
de les Corts

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 4,24 metres de documentació textual dels 
anys 2001 al 2018 a través de 3 transferències ordinàries. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i Òrgans de Govern     2011-2018 0,50

B100 Actes protocol·laris i relacions externes     2001-2005 0,62

L100 Cultura     2012-2017 0,75

X100 Acció i benestar social     2013-2017 2,37
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Durant el 2021 també s’han ingressat, de forma extraordinària, 
82 fotografies familiars d’activitats, vida social, carrers i 
exteriors del barri de les Corts, procedents de la Família 
Vendrell-Serra.

També s’han incorporat 3 volums al fons bibliogràfic ingressats 
per donació.

GESTIÓ DOCUMENTAL 

S’han dut a terme 7 formacions presencials en matèria de 
gestió documental. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals sobre el fons, s’han dut 
a terme les següents:

— Correcció de 4.200 descripcions efectuades a 
l’aplicació de la sèrie documental d’Obres menors: 
Assabentats, dels anys 1986-1995.

— Introducció de 47.000 ud de digitalitzacions del fons 
de l’antic municipi de les Corts a l’aplicació Albalà, dels 
anys 1823-1897.

— Correcció de 1.285 descripcions efectuades a 
l’aplicació Albalà de la Col·lecció de cartells de l’AMDC, 
dels anys 1950-2020.

— Inventari de 4.197 fotografies de 9 fotògrafs-veïns 
cortsencs, dels anys 1950-2010.

— Externalització de 441 caixes de documentació 
administrativa de l’Ajuntament de Barcelona a empresa 
de custòdia externa, dels anys 1985-1995.

— Gestió de l’espai i reorganització del dipòsit documental, 
corresponent a 3.500 ui dels anys 1995-2020.

També cal destacar les descripcions següents del fons 
municipal i de col·leccions en el programari d’arxius:

— 1.172 registres de la sèrie Llicències d’activitats 
(2009-2018).

— 2.206 registres de la sèrie Excavacions i prospeccions 
(1950-2020).

— 37 ud dels Fons Serralleria Jaime Closas (1932-2021).

— 5.000 ud de la Col·lecció de fotografies del Departament 
de Comunicació (1995-2012).

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Usuaris presencials 56 282 338

Usuaris no presencials 108 486 594

TOTAL 164 768 932

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 831

Documents prestats a les oficines 304

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 4.033

Digitals 5.912

TOTAL 9.945
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.151,72 m

Visual 5.766 ud

Cartogràfic 401 ud

Fotogràfic 23.526 ud

Sonor 49 ud

Audiovisual 869 ud

Fons bibliogràfics 5.152 vol.

Fons hemerogràfics 171 núm. capçaleres / 21 m

ACTIVITATS

Atenent un dels objectius primordials de l’Arxiu de difondre 
el patrimoni documental i la història local a la comunitat 
educativa, l’Arxiu ha rebut la visita de 3 grups de secundària, 
amb un total de 82 assistents, i 3 grups d’altres col·lectius 
amb 85 assistents.

Pel que fa a la reproducció de documents, se n’han fet 16 per a 
accions relacionades amb els mitjans de comunicació i 35 per 
a publicacions en paper.  
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Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià - Sant Gervasi

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 8,43 metres de documentació textual del 
2013 al 2020 a través de 5 transferències ordinàries. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

H100 Finances 2013-2017 8,21

Q100 Urbanisme i obres 2019-2020 0,22

Durant el 2021 també s’han ingressat, de manera 
extraordinària, 37 ui del Fons de l’Associació de Veïns i amics 
del Barri de Laforja, dels anys 2005-2021.

També s’han incorporat 5 volums al fons bibliogràfic ingressats 
per donació, dels anys 2020-2021.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals sobre el fons, s’han dut 
a terme les següents:

— Acabament del tractament integral de tota la 
documentació generada per l’Oficina de Collserola 
(1965-2020), corresponent a 340 ui.

— Elaboració d’un inventari de la documentació de 
conservació de l’Oficina de Collserola (1965-2020), 
corresponent a 1.031 registres.

— Revisió, millora i actualització de l’inventari del fons 
contemporani de l’Ajuntament de Barcelona. Fase 1: 
Obres menors (1993-2015), corresponent a 4.297 
registres.

— Eliminació de les miscel·lànies introduïdes a l’inventari 
general i restitució a la pestanya corresponent. Fase 1: 
Obres menors (1999-2011), corresponent a 168 ud.

— Revisió i millora de les descripcions de la Col·lecció de Postals 
de l’AMDSG (1882-2000), corresponent a 450 registres.
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— Revisió de la descripció i neteja de la sèrie de Llicències 
d’obres majors (1990-1994), corresponent a 650 ud. 

— Finalització del tractament de la sèrie d’Obres menors 
(2003), corresponent a 1.424 ud.

— Aplicació dels dictàmens d’avaluació i tria sobre la 
sèrie d’Obres menors (2003), corresponent a 1.250 ud.

— Aplicació dels dictàmens d’avaluació i tria sobre 
diferents sèries de la secció Finances (1989-2004), 
corresponent a 388 ui.

— Preparació de les 2.792 pàgines de documentació 
física dels Censos de Població de Sarrià (1857-1920) 
per a la seva digitalització.

— Preparació dels fitxers digitals de les 3.950 imatges 
dels Censos de Població de Sarrià per la seva ingesta 
massiva al gestor documental.

— Reanomenament de les 2.000 imatges dels fitxers 
digitals de la sèrie Obres particulars del fons de l’antic 
Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles (1835-1897).

— Modificació de 6.924 registres a l’Albalà.

— Eliminació de 563 registres a l’Albalà.

— Coordinació de l’estudi quantitatiu i qualitatiu 
dels 17.973 expedients d’inspecció (1986-2010) 
susceptibles de ser conservats preventivament.

S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 1.023 
registres, corresponents a la secció Finances, 2.133 registres 
corresponents a Urbanisme i obres, i 4.674 corresponents a la 
sèrie Obres particulars del fons de l’antic Ajuntament de Sarrià.

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa a la conservació preventiva i condicionament del 
fons, s’ha dut a terme el tractament de 1.250 ud de la sèrie 
d’Obres menors (2003), eliminant duplicats, i traient elements 
nocius per tal de poder instal·lar adequadament els expedients 
que són de conservació permanent.

El personal tècnic de l’arxiu ha digitalitzat i carregat 
manualment al programari d’arxius 450 postals (1882-200), 
4.766 imatges del Fons Ajuntament de Santa Creu d’Olorda 
i 3.950 imatges dels Censos de població de l’Ajuntament de 
Sarrià (1857-1920).

USUARIS I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries pre-
sencials

11 377 388

Persones usuàries no 
presencials

375 254 629

TOTAL 386 631 1.017

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 2.471

Documents prestats a les oficines 313

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 396

Digitals 11.711

TOTAL 12.107
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ACTIVITATS

En el marc de les activitats educatives, s’ha dut a terme una 
visita amb 22 assistents.

Pel que fa a les exposicions, s’ha col·laborat amb els projectes 
següents: 

— “Festa Major de Sarrià, història i teixit associatiu”, 
organitzada per la Taula d’entitats del Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi i l’AMDSG, del 7 d’octubre al 3 de 
desembre, amb 180 assistents.

— “Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona”, 
organitzada entre el Centre Cívic Sarrià i l’AMDSG, a 
partir de l’1 de desembre de 2021. 

— “Ara fa 100 anys”, que ha estat present al Centre Cívic 
Can Castelló durant el mes de novembre, i al Centre 
Cívic Pere Pruna durant el mes de desembre. 

— “Sarrià 1921. La vida quotidiana dels sarrianencs”, 
organitzada pel Taller d’Història de Sarrià a partir del 
12 de novembre, amb la visita de 300 persones. 

— “Sarrià i Barcelona 1921. Vers la ciutat metropolitana”, 
organitzada pel MUHBA i el Districte de Sarrià, des del 
5 de novembre fins a finals d’any.

Pel que fa a les publicacions, l’AMDSG ha participat en:

— Venteo, D. Sarrià - Sant Gervasi. Patrimoni documental 
i identitat cívica. Ajuntament de Barcelona (impressió 
per a l’any següent). 

— Mestre, J.; Romaní, C.; Oriol, J. Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona. Editorial Efadós. 
Barcelona: 2021.

— Llibre de mà de l’exposició “Sarrià i Barcelona 1921. 
Vers la Ciutat Metropolitana”. MUHBA. Barcelona: 2021.

S’ha prestat 1 llibre en comodat i s’han dut a terme 6 
reproduccions per a informatius de TV3 i 36 per a altres 
publicacions.
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COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

La responsable de l’Arxiu participa com a membre de la 
Taula de Memòria Històrica del Districte de Sarrià on es 
tracta de desenvolupar activitats al voltant de les “Lluites 
per l’Habitatge”. A més, juntament amb el tècnic de l’AMDSG 
participen en el Comitè organitzador dels actes de celebració 
del centenari d’adscripció del municipi de Sarrià a l’Ajuntament 
de Barcelona durant els anys 2021 i 2022. 

El tècnic de l’AMDSG ha participat a la III Jornada de Recerca 
Històrica dels Barris: “L’agregació de Sarrià i la configuració 
de la Barcelona contemporània” amb la ponència “Estructura 
social i professional de Sarrià entre 1910-1920: el Padró de 
1916”, duta a terme l’11 de juny de 2021 a la Seu del Consell 
Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

1714
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DEL DOCUMENT  
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.278,47 m

Visual -

Cartogràfic 634 ud

Fotogràfic 17.959 ud

Sonor -

Audiovisual -

Fons bibliogràfics 382 vol.

Fons hemerogràfics 10 núm. capçaleres / 3,24 m
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Arxiu Municipal del Districte  
de Gràcia

INGRÉS DE FONS

S’han incorporat, al fons de l’Arxiu, 11,16 metres de documentació administrativa i 4.437 fotografies, 
del 1997 al 2015, provinents d’11 transferències ordinàries, de les quals destaquen els 3,72 metres 
d’expedients de la sèrie de Llicències d’obres majors.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

C100 Afers Jurídics 2010 0,12

G100 Informació i comunicació 1997-2020 3,24

Q100 Urbanisme i Obres 2011-2015 7,8

Durant el 2021 també s’han ingressat, de manera extraordinària, 0,36 metres de documentació, a 
través de 5 donacions de Fons privats.

També s’han incorporat 6 volums al fons bibliogràfic ingressats per donació, de l’any 2021, i 7 
capçaleres noves als fons hemerogràfics, dels anys 1915-1970.

GESTIÓ DOCUMENTAL

L’AMDG ha estat, conjuntament amb l’Arxiu Municipal Contemporani, el centre pilot en el procés 
d’implantació de la nova aplicació de gestió documental Opentext. L’AMDG hi ha participat amb la 
realització d’informes de revisió de la migració i la detecció i notificació d’incidències, contribuint 
positivament a la millora d’aquesta aplicació que ha de permetre, en un futur proper, la seva extensió 
a la resta de centres del Sistema Municipal d’Arxius.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa al tractament global dels fons, cal destacar la preparació d’un expedient d’eliminació de 
les sèries A169, B164, C124, F148, F162, Q129, Q157 i P100, corresponent a 74 ui dels anys 1990-
2019.

Pel que fa a la descripció al programari d’arxius, s’han descrit 7.651 registres de documentació, 
dels quals destaquen els 5.717 de la secció d’Obres menors (1986-2008) i els 1.086 de la secció 
d’Antecedents de permisos d’activitats (1866-2021).
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PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En referència al condicionament dels fons, s’ha realitzat el 
canvi de camises en mal estat per camises de conservació 
permanent i neteja d’elements nocius a 6 ui de la sèrie 
d’Antecedents permisos d’activitats i 244 ui de la sèrie 
Llicències d’activitats.

En el marc del projecte de digitalització de fons, s’ha fet 
un estudi per a la planificació de la digitalització de la 
documentació administrativa dels pròxims anys. Destaquem 
la digitalització de 12.993 imatges del fons Ajuntament de 
Barcelona, dels anys 1900-2012.
      

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 8 263 271

Persones usuàries no presencials 269 459 728

TOTAL 277 722 999

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 3.095

Documents prestats a les oficines 409

Reproduccions a petició de les persones 
usuàries Nombre

Fotocòpies 672

Digitals 11.045

TOTAL 11.717

ACTIVITATS

Durant l’any 2021 s’han reproduït 13 documents per a 
publicacions i 1 document per a mitjans audiovisuals.

Destaquem la participació de l’AMDG al podcast de l’Arxiu 
“Barcelona AMB Paraula d’Arxiu”, en els capítols “El calaix de 
sastre i la Nit de Sant Joan”, “El Llibre de les Fonts” i “La veu 
íntima de Barcelona: els dietaris personals”.
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.155,16 m

Visual 2.550 ud

Cartogràfic 12 ud

Fotogràfic 24.947 ud

Sonor 52 ud

Audiovisual 25 ud

Fons hemerogràfics
307 núm. capçaleres / 
30,06 m

1672
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D’altra banda, s’ha col·laborat amb el Districte de Gràcia en 
l’exposició “La Revolta de les Quintes”, que ha tingut lloc del 
19 de maig al 20 de juny de 2021 a la Biblioteca Jaume Fuster.

També s’ha col·laborat en 4 exposicions virtuals del Casal de 
Barri Can Baró: “El Barri dels periodistes (Carmel)”, “Barcelona 
gitana”, “El Park Güell”, i “Les fàbriques de la ciutat de 
Barcelona”. 

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

La responsable de l’Arxiu ha participat en el XVII Congrés 
d’Història de Barcelona “Ciutadania i salut. Una lluita essencial” 
amb la ponència “Els documents municipals, testimonis de la 
sanitat a Barcelona. Guia per a la recerca (segles XIII-XX)”, 
celebrat els dies 24-26 de novembre de 2021 a El Born Centre 
de Cultura i Memòria. 

L’administrativa de l’Arxiu ha dinamitzat el Grup de Treball 
d’Iniciatives de Millora sorgit entre personal dels arxius de 
districte, de gener a novembre. 
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Arxiu Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó

INGRÉS DE FONS

S’han incorporat, al fons de l’Arxiu, 1,5 metres de documentació administrativa d’entre els anys 
1994 i 2009 provinents d’1 transferència ordinària.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

X103 Atenció social bàsica individual i/o familiar 1994-2009 1,50
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han descrit un total de 712 registres de documentació textual 
al programari d’arxius, dels quals destaquen 587 registres de 
la sèrie d’Activitats (1985-2013). També s’han incorporat les 
descripcions de 1.712 registres de documentació fotogràfica 
provinents de fons privats i de la Col·lecció de Fotografies del 
mateix Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En referència al condicionament preventiu dels fons, s’han 
canviat 750 unitats d’instal·lació, que van patir l’efecte de la 
humitat per inundació del dipòsit, per unitats d’instal·lació 
noves.

S’ha realitzat un estudi per a la planificació de la digitalització 
dels pròxims anys de la documentació administrativa.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 19 118 137

Persones usuàries  
no presencials

198 205 403

Total 217 323 540

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.780

Documents prestats a les oficines 165

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 287

Digitals 4.402

TOTAL 4.689
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.182,24 m

Visual 320 ud

Cartogràfic 11.417 ud

Fotogràfic 11.307 ud

Fons bibliogràfic 2.294 vol.

Fons hemerogràfics 190 núm. capçaleres / 12 m

ACTIVITATS

L’Arxiu ha col·laborat en la reproducció de documents per a 
l’exposició “Relats revelats. Els fons fotogràfics dels Arxius 
Municipals de Districte”, que ha tingut lloc del 28 d’abril 
al 31 de desembre, i en la publicació del llibre La Barcelona 
gegantera. Història d’un moviment popular contemporani. 
Barcelona: Cultura Tradicional. Direcció de Teixit Cultural. ICUB, 
2021. 1766
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Arxiu Municipal del Districte  
de Nou Barris

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 16,08 metres de documentació textual d’entre els anys 1995 i 2016, i 160 cartells de 
l’any 2018, a través d’11 transferències ordinàries, dels quals destaquen 4,32 metres pertanyents 
a la sèrie d’Atenció social bàsica individual i/o familiar i 3,96 metres d’Ocupació de la via pública. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i òrgans de govern 2015-2016 0,28

B100 Actes protocol·laris i relacions externes 2015-2016 0,32

H100 Finances 2015-2016 5,16

Q100 Urbanisme i obres 2015 6

X100 Acció i benestar social 1995-2009 4,32
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals sobre el fons, destaquem 
les següents:

— Revisió i modificació de 2.482 registres del gestor 
documental de la sèrie Activitats, dels anys 1990-
2021.

— Revisió i modificació de 939 registres del gestor 
documental de la sèrie Obres majors, dels anys 1987-
2016. 

— Estudi quantitatiu sobre l’aplicació de normes 
d’avaluació de 18.887 expedients d’inspecció, dels 
anys 1996-2010.

— Aplicació de les normes d’avaluació de la sèrie 
Llicències d’ocupació de la via pública, dels anys 1984-
2015, a 86 ui. 

A més a més, aquest any s’han descrit, al programari d’arxius, 
1.526 registres del Fons Ajuntament de Barcelona, dels quals 
cal destacar 1.291 registres de la sèrie d’Atenció social bàsica 
individual i/o familiar (1995-2021).

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Així mateix, pel que fa a actuacions de condicionament 
preventiu, s’ha realitzat la neteja d’elements nocius i duplicats 
de les 525 ui de la sèrie Activitats (1993-2003), i s’ha elaborat 
una eina per identificar necessitats i prioritats de restauració 
de les 623 ui del fons documental.

Pel que fa a projectes de digitalització, s’han obtingut 799 
imatges de preservació de la Col·lecció de fotografies del Fons 
Ajuntament de Barcelona (anys 1996-2001).

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 21 50 71

Persones usuàries  
no presencials

232 113 345

TOTAL 253 163 416

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 698

Documents prestats a les oficines 349

Reproduccions a petició de les persones 
usuàries Nombre

Fotocòpies 52

Digitals 3.742

TOTAL 3.794



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2021

111

ACTIVITATS

L’Arxiu ha col·laborat en la publicació del llibre La Barcelona 
gegantera. Història d’un moviment popular contemporani. 
Barcelona: Cultura Tradicional. Direcció de Teixit Cultural. ICUB, 
2021.

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 954,48 m

Visual 2.598 ud

Fotogràfic 20.278 ud

Audiovisual 107 ud

Fons bibliogràfic 2.650 vol.

Fons hemerogràfics 137 capçaleres / 4 m

1899

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Municipal del Districte  
de Sant Andreu

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 9,60 metres de documentació textual d’entre els anys 1997 i 2016 a través de 9 
transferències ordinàries, dels quals destaquen 5,16 m de la sèrie Llicències d’activitats.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

C100 Afers Jurídics 2015 0,48

H100 Finances 2012-2014 0,72

L100 Cultura 2016 2,52

Q100 Urbanisme i obres 1997-2021 5,88

També s’han incorporat 84 capçaleres noves del “Foment Sardanista Andreuenc de l’Orfeó l’Eco de 
Catalunya” als fons hemerogràfics de l’Arxiu, a través d’una donació.
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Aquest any s’han descrit, al programari d’arxius, 819 registres 
nous i s’han revisat 5.622 registres, dels quals destaquen 5.105 
expedients corresponents a la sèrie de Llicències d’activitats. 
També s’han descrit 275 fotografies de la “Junta de Regants 
de la Sèquia Comtal”.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 18 157 175

Persones usuàries  
no presencials

164 268 432

TOTAL 182 425 607

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 810

Documents prestats a les oficines 218

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 369

Digitals 1.702

TOTAL 2.071
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ACTIVITATS

En el marc de les activitats educatives, s’han realitzat a l’arxiu 
6 tallers amb 60 assistents, 5 dels quals estaven adreçats a 
alumnes de secundària.

L’Arxiu ha col·laborat amb el Casal de Barri de Can Baró – el 
Pirineu en l’exposició virtual sobre el rec Comtal. A més, 
ha col·laborat en l’edició de publicacions reproduint 56 
documents. 

RESUM DEL FONS 

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.652 m

Visual 5.661 ud

Cartogràfic 1 ud

Fotogràfic 19.333 ud

Fons bibliogràfic 267 vol.

Fons hemerogràfics 228 núm. capçaleres / 11 m

1426

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Municipal del Districte 
de Sant MartÍ

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 20,28 metres de documentació textual dels anys 2010 al 2017 a través de 7 
transferències ordinàries, dels quals destaquen els 18,60 metres de documentació de la sèrie de 
Llicències d’activitats. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i òrgans de govern 2016 0,24

C100 Afers jurídics 2016-2017 1,2

Q100 Urbanisme i obres 2010-2014 18,84

Pel que fa a ingressos extraordinaris, durant el 2021 s’han incorporat 0,36 metres de documents 
textuals i fotogràfics, dels anys 1676-1929, a través de donacions privades.
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PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 9 437 446

Persones usuàries  
no presencials

102 119 221

TOTAL 111 556 667

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 1.423

Documents prestats a les oficines 326

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 383

Digitals 15.131

TOTAL 15.514

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 5.376 
registres de l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals, dels 
anys 1740-1897, i 173 fotografies, de les quals destaquen 143 
corresponents al Fons Esteve Bosch i Ribas. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Durant el 2021 s’ha restaurat la documentació textual 
corresponent a 651 expedients de Llicències d’obres 
particulars (Ajuntament de Sant Martí de Provençals) d’entre 
els anys 1887 i 1897.

Pel que fa als projectes de digitalització, aquest any s’han 
carregat manualment 4.731 imatges, de les quals 3.515 
corresponen al Fons Ajuntament de Sant Martí de Provençals.
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ACTIVITATS

En el marc de les activitats educatives, des de l’Arxiu s’han 
realitzat 7 tallers: 2 adreçats a alumnes de primària, amb 48 
assistents, i 5 adreçats a alumnes de secundària, amb 125 
assistents.

Des de l’Arxiu s’ha col·laborat amb el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya en l’exposició “Gaudí”, amb el préstec en comodat 
de l’expedient del projecte de construcció del Temple de la 
Sagrada Família. A més, s’han reproduït 176 documents per 
a publicacions.  

RESUM DEL FONS 

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.678,50 m

Visual 7.699 ud

Cartogràfic 150 ud

Fotogràfic 40.546 ud

Sonor 25 ud

Audiovisual 6 ud

Fons bibliogràfics 3.387 vol.

Fons hemerogràfics 385 núm. capçaleres

1676

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Els arxius centrals desenvolupen la gestió documental, 
el tractament arxivístic i la conservació i custòdia de la 
documentació de les àrees centrals i dels seus organismes, 
d’acord amb la normativa establerta per l’Ajuntament de 
Barcelona. Les tasques més destacades durant el 2021 
s’han centrat en processos de gestió interna com són 
l’assessorament sobre gestió documental, la gestió de 
transferències, l’avaluació i l’eliminació de documentació, 
a més de la descripció i digitalització de documents, entre 
d’altres, tot navegant entre la presencialitat i el teletreball del 
personal de tots els centres.

A través de 437 transferències de documents des d’unitats 
productores, als arxius centrals han ingressat 808,35 metres 
de documentació textual. A més, s’han consultat 1.104 
expedients, s’han prestat 1.661 documents a les oficines i han 
estat atesos 1.512 usuaris i usuàries. 

4.5. Arxius centrals 

Alguns dels fets remarcables que s’han dut a terme durant 
aquest any és que s’ha continuat donant suport, des dels 
arxius centrals, a les oficines pel que fa a la implantació del 
sistema AIDA, on s’ha ofert, per part dels responsables d’arxiu 
i gestió documental, formacions generals i sessions de treball, 
així com també s’ha treballat en l’impuls de la implantació de 
l’arxiu electrònic.   

Cal destacar que en la Memòria d’enguany no s’han pogut 
recollir les dades referents a l’Arxiu Central de l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, però 
s’hi ha afegit, respecte dels anys anteriors, la informació 
sobre l’Arxiu Central de la Direcció de Serveis de Comunicació 
Digital de l’Ajuntament de Barcelona i sobre l’Arxiu Central del 
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 
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Arxiu Central de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 202,1 metres de documentació 
textual del 1997 al 2021, a través de 42 transferències, dels quals destaquen 34,9 metres de la 
sèrie Subvencions (H125). 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i òrgans de govern 2013-2020 7,80

C100 Afers jurídics 1997-2014 1,80

H100 Finances 2010-2018 66,30

X100 Acció i benestar social 1996-2021 125,90

GESTIÓ DOCUMENTAL 

En el marc del projecte d’implantació del sistema AIDA, s’han dut a terme 13 reunions i 6 tutories a 15 
persones de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb la seva corresponent supervisió a l’hora de 
fer efectiva la implantació. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals als fons, s’han dut a terme:

— 79 assessoraments a 101 persones, relacionats amb la 
gestió de les transferències.

— Elaboració d’anàlisis documentals d’expedients 
vinculats a aplicacions informàtiques que han de 
facilitar la tramitació d’expedients electrònics.

— Eliminació de 139 metres de documentació resultants 
de dictàmens d’avaluació.

— Realització d’un contracte menor amb l’empresa 
Nubilum, SA, pel servei d’organització i adequació dels 
espais del dipòsit de l’Arxiu Central de Drets Socials. 

En referència a la descripció de documents al gestor d’arxius, 
s’han descrit un total de 1.703 registres, la majoria dels 
quals, concretament 1.382 registres, pertanyen a la sèrie 
Subvencions d’entre els anys 2011 i 2017.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externes Total

Persones usuàries presencials 1 - 1

Persones usuàries  
no presencials

20 1 21

TOTAL 21 1 22

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 75

Documents prestats a les oficines 2

ACTIVITATS

Durant el 2021, en col·laboració amb altres organismes, s’han 
dut a terme les sessions de formació següents:

— Curs “Ordenació d’arxius de gestió i transferències als 
centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Expedients 
X103 Atenció als usuaris dels Centres de Serveis 
Socials”, incentivat per l’Institut Municipal de Serveis 
Socials i Barcelona Activa: 6 assistents provinents de 
plans d’ocupació. 

— Curs “Gestió de transferències. Departament 
d’Administració i Personal i Departament de Serveis 
Jurídics. Expedients X139 Contractació Administrativa 
i Expedients H150 Subvencions”, formació a 2 persones 
d’un pla de formació dual. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 821,6 m

1975

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central
de Seguretat i Prevenció

INGRÉS DE FONS 

S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 153 metres de documentació textual 
del 2006 al 2021 a través de 7 transferències ordinàries, dels quals destaquen els 42,8 metres de 
documentació de la sèrie M115 Control de l’activitat delictiva. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

B100 Actes protocol·laris i relacions externes 2012-2019 18,20

C100 Afers jurídics 2008-2016 0,20

D100 Organització i coordinació administratives 2017-2019 4,90

F100 Recursos humans 2015-2021 11,20

H100 Finances 2011-2019 12,60

J100 Patrimoni municipal 2012-2018 3,70

M100 Seguretat i atenció ciutadanes 2006-2020 71,40

P100 Transports i circulació 2006-2019 3

Q100 Urbanisme i obres 2015-2020 8,40

S100 Sanitat i salut públiques 2018 0,20
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PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries  
no presencials

56 - 56

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.696,17 m

1893

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2020

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central
d’Ecologia Urbana

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat un total de 149,2 metres de documentació textual de l’any 1902 al 2015 procedents de 18 transferències ordinàries. 
Destaquem l’ingrés de 85,8 ml de la sèrie Obres públiques (Q134), de l’any 2005 al 2016.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

C100 Afers jurídics 1979-2017 25,9

D100 Organització i coordinació administratives 1988-2015 1,2

F100 Recursos humans 1989-2017 3,4

H100 Finances 1998-2017 1,4

J100 Patrimoni municipal 2010-2012 0,2

L100 Cultura 2008-2014 0,1

Q100 Urbanisme i obres 1967-2017 117

GESTIÓ DOCUMENTAL

Seguint amb la implantació del Sistema AIDA als arxius de gestió, s’han dut a terme 34 sessions de treball en la Gerència de Medi 
Ambient i Serveis i la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, amb la participació de 253 persones en total. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals en els fons, s’han dut a 
terme les accions següents:

— Elaboració d’inventaris analítics de les sèries. 

— Separació i eliminació de còpies, duplicats i 
documentació de suport. 

— Neteja d’elements nocius i instal·lació de la 
documentació en caixes de conservació.

— Organització i ordenació de 193,3 metres de l’arxiu de 
gestió, corresponent al fons Ajuntament de Barcelona. 
Destaquen els 85,8 ml procedents de BIMSA SA i els 
57,6 ml de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa al condicionament preventiu, l’Arxiu ha dut a 
terme l’adequació i neteja de 19 plànols i diversos dibuixos 
del segle XX (a partir de tasques bàsiques de neteja, canvi 
de contenidors, proteccions dels que estan malmesos i 
reinstal·lació dels documents).

També s’han restaurat 19 plànols, 7 dibuixos i 17 guies de 
monuments i fonts del segle XX (consolidació, tractament 
aurèoles i aplanat).

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 2 2 4

Persones usuàries  
no presencials

250 72 322

TOTAL 252 74 326

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 44

Documents prestats a les oficines 195

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 1.343

Digitals 1.450

TOTAL 2.793

 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.035 m

Cartogràfic 5.053 ud

1986

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2017

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central de l’Institut  
de Cultura de Barcelona

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 43,05 metres de documentació textual dels anys 1977 al 2021, procedents de 88 
transferències ordinàries. Destaquen els 15,27 metres de documentació de la secció Cultura. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

A100 Acció i òrgans de govern 1996-2015 2,593

B100 Actes protocol·laris i relacions externes 1998-2014 0,116

C100 Afers jurídics 1996-2015 2,993

D100 Organització i coordinació administratives 1987-2015 1,841

F100 Recursos humans 1993-2021 4,5

G100 Informació i comunicació 1977-2017 1,55

H100 Finances 1998-2017 9,24

J100 Patrimoni municipal 1993-2015 3

L100 Cultura 1991-2016 17,217
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 722,44 m

Visual 0,35 m

Cartogràfic 211,80 m

Fotogràfic 39,09 m

Sonor 3,27 m

Audiovisual 5,51 m

Fons bibliogràfics 15,44 m

GESTIÓ DOCUMENTAL

Durant el 2021 s’han dut a terme 10 assessoraments generals 
a 52 persones de l’ICUB en matèria de gestió documental. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha fet el canvi de carpetes deteriorades i l’eliminació de 
còpies i elements nocius de documentació a 142 ui de diverses 
sèries documentals d’entre els anys 1996 i 2017.

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries presencials 2 1 3

Persones usuàries  
no presencials

19  - 19

TOTAL 21 1 22

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 45

Documents prestats a les oficines 280

1906

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central de l’Institut Municipal 
d’Hisenda de Barcelona

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 258,3 metres de documentació textual d’entre els anys 2008 i 2021, procedents de 
360 transferències ordinàries.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

C100 Afers jurídics 2015-2021 1,5

H100 Finances 2016-2021 247,8

GESTIÓ DOCUMENTAL

Durant el 2021 s’ha impulsat la incorporació de 6 noves sèries documentals al Quadre de Classificació, 
l’aprovació de 4 normes de conservació i la validació de 8 anàlisis documentals.
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 7.674,1 m

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha fet el tractament de dues sèries documentals amb valor 
històric: els Estudis immobiliaris (1963-1980) i Contribucions 
especials (1963-1991), sèrie que s’ha transferit a l’Arxiu 
Intermedi Contemporani de Barcelona. 

Així mateix, també s’han revisat les imatges de digitalitzacions 
que es trobaven als discs òptics físics i s’han carregat les 
imatges que faltaven al servidor de l’arxiu, tot eliminant-ne els 
suports físics (uns 14.000 CD), els quals es podien malmetre 
amb el temps, i facilitant-ne l’accés. 

PERSONES USUÀRIES I CONSULTES

Usuaris i usuàries Interns Externs Total

Persones usuàries  
no presencials

584 - 584

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 14

Documents prestats a les oficines 754

1941

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2021

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu de la Direcció dels Serveis 
de Comunicació Digital

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 24.188 ud de documentació fotogràfica i 1.173 ud de documentació audiovisual 
dels anys 2017 al 2021. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha realitzat la descripció de fotografies i audiovisuals dels anys 2017 al 2021 a Clipfiles, amb un 
total de 25.361 ud. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Fotogràfic 69.042 m

Audiovisual 1.752 m

2007

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2022

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central del Consorci de 
l’Auditori i l’Orquestra

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 2,7 metres de documentació textual 
del 2014 al 2019 a través de 2 transferències ordinàries, dels quals destaquen els 2,5 metres de 
documentació de la secció H100 Finances.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

F100 Recursos humans 2014 0,2

H100 Finances 2015-2019 2,5

A més, s’han ingressat, de forma extraordinària, 51 ud de documentació audiovisual dels concerts de 
les càmeres de seguretat del 2021, i 1.064 fotografies i 82 ud de documentació sonora de concerts 
de cicle a l’Auditori de 2021.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals als fons, s’han dut a terme:

— Neteja, ordenació, classificació, inventari i descripció de 150 ud de documentació textual del 
Fons CAO dels anys 2000 al 2005.

— Classificació i inventari de 51 ud de documentació audiovisual del Fons CAO de l’any 2021.
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— Classificació, inventari i descripció a nivell UDS de 1.062 fotografies del Fons CAO de l’any 2021.

— Neteja, ordenació, classificació i inventari de 1.986 programes de mà en paper del Fons CAO 
dels anys 1964 al 1986.

— Classificació i inventari de 82 ud de documentació sonora del Fons CAO de l’any 2021.

— Eliminació de 391 ud de documentació textual i sonora dels anys 1999 al 2015.

També s’ha dut a terme l’elaboració del contingut del futur espai a la pàgina web del Consorci 
(normativa de serveis, de consultes, etc.) i un projecte de divulgació del fons fotogràfic del fons CAO.

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Pel que fa al condicionament preventiu, l’Arxiu ha canviat 150 ui de documentació a caixes de 
conservació permanent.

ACTIVITATS

S’han prestat en comodat 2 documents pels músics de l’Orquestra Pau Casals.

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 261,80 m

Iconogràfic 7.079 ud (paper) / 67 llibres relligats / 2.250 fitxers (digitals)

Fotogràfic 12.669 ud (paper) / 769,7 GB

Sonor 15.631 ud / 1,4 TB

Audiovisual 9.645 ud / 1,08 TB

1933

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2022

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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5. Dades
de contacte

Arxiu Municipal del Districte  
de Ciutat Vella

Carrer dels Àngels, s/n 
08001 Barcelona  
T. 93 443 22 65

amdcv@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de l’Eixample

Carrer de Calàbria, 38-40 
08015 Barcelona 
T. 93 291 62 28

amde@bcn.cat 

Arxiu Municipal del Districte  
de Sants-Montjuïc

Carrer de la Creu Coberta, 104  
08014 Barcelona 
T. 93 291 42 40

amds@bcn.cat

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Plaça de Pons i Clerch, 2, 2a planta 
08003 Barcelona 
T. 93 256 34 20 

arxiufotografic@bcn.cat

      barcelona.cat/arxiufotografic 
      arxiufotograficbcn 
      @arxiufotograficbcn

Arxiu Municipal Contemporani  
de Barcelona

SEU CENTRAL  
Carrer del Bisbe Caçador, 4 
08002 Barcelona 
T. 93 256 27 47

arxiucontemporani@bcn.cat

      barcelona.cat/arxiucontemporani

ARXIU INTERMEDI

Carrer del la Ciutat de Granada, 106-108
08018 Barcelona
T. 93 486 30 32

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Carrer de Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
T. 93 256 22 55

arxiuhistoric@bcn.cat

      barcelona.cat/arxiuhistoric

Direcció del Sistema Municipal d’Arxius

Carrer d’Avinyó, 7, 1a planta 
08002 Barcelona 
T. 93 402 76 06

arxcap@bcn.cat

      barcelona.cat/arxiumunicipal 
      bcnarxiumunicipal 
      BCN_arxiu 
      @bcnarxiumunicipal
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Arxiu Municipal del Districte  
de Sarrià-Sant Gervasi

Carrer d’Eduardo Conde, 22-42 
08034 Barcelona 
T. 93 256 27 22

amdsg@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de Sant Andreu

Carrer dels Segadors, 2, entresòl 
08030 Barcelona 
T. 93 291 88 77

amdsa@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
d’Horta-Guinardó

Carrer de Lepant, 387 baixos 
08025 Barcelona 
T. 93 291 67 23

amdhg@bcn.cat

Arxiu Central de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI

Carrer de València, 344, 3a planta 
08009 Barcelona 
T. 93 413 26 27 

ads@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de Gràcia

Plaça de Lesseps, 20-22, 2a planta 
08023 Barcelona 
T. 93 217 71 83

amdg@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de Sant Martí

Avinguda del Bogatell, 17 
08005 Barcelona 
T. 93 221 94 44

amdsm@bcn.cat

5. Dades
de contacte

Arxiu Municipal del Districte  
de Nou Barris

Plaça Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
T. 93 291 68 38

amdnb@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de les Corts

Plaça de Comas, 18 
08028 Barcelona 
T. 93 291 64 82

amdc@bcn.cat
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Arxiu Central d’Ecologia Urbana

Avinguda Diagonal, 240, 5a planta 
08018 Barcelona 
T. 93 291 48 73

aeu@bcn.cat

Arxiu Central de l’Institut de Cultura 
de Barcelona

La Rambla, 99 
08002 Barcelona 
T. 93 316 11 78

arxiugestioicub@icub.cat

Arxiu Central de l’Institut Municipal  
de l’Habitatge i Rehabilitació  
de Barcelona

Carrer de Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
T. 93 291 85 17/ 93 291 85 90

arxiu@imhab.cat

Arxiu Central de l’Institut Municipal 
d’Hisenda de Barcelona

Carrer Pallars, 200-202 
08005 Barcelona 
T. 93 402 37 66

imhsgdid@bcn.cat

Arxiu Central de Seguretat i Prevenció

Carrer Coll i Alentorn, 5 
08035 Barcelona 
T. 93 256 66 26

asp@bcn.cat

Arxiu Central de la Direcció de Serveis de 
Comunicació Digital

Carrer del Paradís, 14 
08002 Barcelona 
T. 93 402 70 87

comunicacio_digital@bcn.cat 

Arxiu Central del Consorci de l’Auditori  
i l’Orquestra

Carrer de Lepant, 150 
08013 Barcelona 
T. 93 247 93 00 ext. 322 i 323

documentacio@auditori.cat
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