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Un any més, l’Arxiu Municipal de Barcelona fa balanç de 
la seva activitat amb la particularitat que també tanca 
un cicle de quatre anys guiats pel seu Pla director 2016-
2019 i posant ja les bases pel proper. El 2019 ha estat 
un any que s’ha caracteritzat per una continuïtat en els 
serveis oferts tant a la ciutadania com als treballadors i 
treballadores de la plantilla municipal, tot posant èmfasi 
en la finalització de la implantació del sistema AIDA a les 
oficines dels deu districtes de la ciutat, fet que permet 
dur a terme una gestió documental eficient i homogènia 
en tot l’Ajuntament. Així mateix, els avenços cap a una 
administració electrònica són cada cop més evidents, 
on l’Arxiu empeny un paper clau com a actor principal en 
el desenvolupament de l’arxiu electrònic d’acord amb el 
que determina la Llei de procediment administratiu i la 
pròpia vinculada directament a la gestió de documents i 
expedients electrònics. 

Durant el 2019 l’Arxiu també ha estat protagonista i 
capdavanter de les activitats que s’han organitzat per 
commemorar els 40 anys de les primeres eleccions 
democràtiques després del franquisme, una efemèride 
que ha tingut una clara repercussió ciutadana i que s’ha 
concretat amb un acte inaugural al Saló de Cent amb 
l’assistència de tots els alcaldes de Barcelona des de 
1979, la realització de cinc exposicions en diferents 
districtes complementades amb taules rodones, i un 
congrés celebrat al Born CCM que ha comptat amb la 
participació de figures que van empènyer rols cabdals 
en la transformació de la ciutat a partir dels anys 80. 

No podem obviar que l’Arxiu Municipal de Barcelona 
desenvolupa un paper fonamental en el si de 
l’Ajuntament, no tan sols com a garant de la preservació 
de la documentació municipal, sinó també com a 
instrument que afavoreix la transparència i facilita 
l’accés als documents per part de tota la ciutadania. 
I tot plegat és possible gràcies a les persones que 
formen part de la plantilla municipal que dia rere dia 
duen a terme tasques relacionades amb les accions 
esmentades. Des de la nostra regidoria, doncs, volem 
expressar l’agraïment a tot el personal que contribueix 
a fer-ho possible i, de manera especial, als treballadors i 
treballadores de l’Arxiu Municipal. 

Montserrat Ballarin Espuña 
REGIDORA DE COMERÇ, MERCATS, RÈGIM INTERIOR  
I HISENDA
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La memòria del 2019 vol ser el balanç que fem any rere 
any, però enguany també coincideix amb el tancament 
del Pla director de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2016-
2019, raó per la qual volem posar una especial atenció a 
l’anàlisi de totes les dades i als objectius assolits al llarg 
d’aquest període.  

El balanç general, doncs, és molt positiu, tant pel grau 
d’assoliment dels reptes d’enguany, com pel compromís 
implícit amb la ciutadania de continuar amb els 
projectes durant tots aquests anys. En finalitzar l’any, 
podem demostrar que el Pla director de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona 2016-2019 s’ha tancat satisfactòriament 
amb gairebé un 95% d’objectius assolits.

Així, tot seguint l’estructura de les quatre línies 
estratègiques del nostre Pla director, podem destacar el 
següent:

1.  Pel que fa a Contribuir activament a la governança 
potenciant el coneixement i la comprensió de la 
ciutat per part de la ciutadania: s’ha potenciat el 
coneixement del patrimoni documental i la memòria 
de la ciutat a través de les activitats de difusió cultural, 
així com la presència a internet i la creació de nous 
recursos digitals. En aquest sentit, volem destacar 
que justament enguany han estat rellevants les 
activitats relacionades amb la commemoració dels 40 
anys d’ajuntaments democràtics (1979-2019). 

2.  Pel que fa a Afavorir la transparència i facilitar 
l’accés als documents i recursos d’informació 
de la ciutat, tot garantint-ne la preservació: s’ha 
desplegat un gran nombre de projectes per contribuir 
a la transparència i per aprofundir  en el règim 
d’accés a la documentació. Per això s’ha intensificat 
el tractament, la descripció i la digitalització del 
fons arxivístic, les col·leccions bibliogràfiques i 
hemerogràfiques per ser consultades amb les 
plataformes digitals en estàndards internacionals. 

Així per exemple, a finals del 2019, pel que fa als 
projectes de tractament i digitalització, es disposa 
d’un total d’1.018.068 descripcions sobre la 
documentació que es conserva, de les quals 415.977 
són consultables i públiques a través del seu Catàleg 
en línia.

3.  Pel que fa a Impulsar la gestió documental de 
l’Administració municipal: el sistema de gestió 
documental de l’Ajuntament de Barcelona AIDA 
(Administració Integral de Documents i Arxius) està 
metodològicament consolidat; tanmateix cal destacar 
que enguany s’ha assolit  el repte d’implantar-lo als 
deu districtes de la Ciutat. Igualment, aquest any s’ha 
contribuït al govern digital amb el projecte de l’arxiu 
electrònic de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el 
2019, el fons documental de l’Arxiu electrònic ha 
continuat creixent amb un volum total de 105.208 MB. 

4.  Pel que fa a Desenvolupar un model organitzatiu 
de l’Arxiu Municipal referent en el seu àmbit i que 
permeti donar resposta a les demandes d’una ciutat 
en creixement permanent: s’ha seguit desenvolupant 
el model organitzatiu de l’Arxiu Municipal i dels 
equips de les persones. Així, enguany hi ha hagut la 
fita de consolidar la plantilla amb la incorporació de 
professionals provinents de les diferents borses de 
treball de l’Ajuntament, especialment de la categoria 
de Tècnics Superiors d’Arxivística.

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, especialment el Pla director de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

COMITÈ DE DIRECCIÓ

És l’òrgan de coordinació del Sistema Municipal d’Arxius, 
encarregat d’assessorar i fer propostes pel que fa a les 
polítiques arxivístiques i de gestió documental de l’Ajuntament 
de Barcelona. Durant el 2019 el Comitè de Direcció s’ha reunit 
en 6 reunions ordinàries i 6 reunions extraordinàries per iniciar 
la planificació del Pla estratègic 2020-2023.

Enguany hi ha hagut canvis en la seva composició ja que 
s’ha produït el relleu del Sr. Xavier Tarraubella en la direcció 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per la Sra. Núria 
Bosom, la qual anteriorment ocupava el càrrec de cap del 
Servei de Coordinació de Centres dins la Direcció del Sistema 
Municipal d’Arxius. Així mateix, ha quedat vacant la plaça de 
direcció de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona ja 
que la persona que l’ocupava, la Sra. Montserrat Beltran, s’ha 
jubilat a l’octubre. Amb aquestes ratlles els volem agrair la 
seva dedicació i generositat, al llarg de tants i tants anys, en 
diferents comeses i responsabilitats que han estat exemple 
per a tots els professionals de l’Arxiu. 

1.1. Planificació  
  i organització
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BALANÇ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARXIU MUNICIPAL 
DE BARCELONA 2016-2019

Aquest any 2019 marca una fita en el tancament del Pla 
director de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2016-2019, del 
qual es fa un balanç molt positiu després de 4 anys on s’ha 
avançat en l’assoliment dels compromisos amb la ciutadania, 
l’administració municipal i la societat en general. A continuació 
en presentem gràficament els resultats, d’acord amb les 4 
línies estratègiques i els seus corresponents objectius d’àmbit. 

Aquest Pla director 2016-2019 ha estat el reflex dels objectius 
transversals del Sistema Municipal d’Arxius i dels diferents 
centres en el seu conjunt, però per sobre de tot destaca el 
compromís ferm per complir amb els objectius plantejats a 
l’inici i la flexibilitat suficient per incorporar les necessitats 
que la societat demanava en cada moment durant aquest 
període. Així mateix, el Pla director s’ha anat adaptant a les 
novetats i a l’actualitat canviant del moment.  

94,73% Grau d’assoliment del Pla director  
 de l’Arxiu Municipal 2016-19

5,27% Grau de no assoliment del Pla director  
 de l’Arxiu Municipal 2016-19

Grau d’execució  
global del PDA  

2016-2019

Grau d’execució per línia estratègica

0 100

97,93% 
GOVERNANÇA. CONEIXEMENT 
I DIFUSIÓ A LA CIUTADANIA

95,16% 
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS 
I PRESERVACIÓ

89,04% 
GESTIÓ DOCUMENTAL

91,57% 
MODEL ORGANITZATIU
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NOU PLA ESTRATÈGIC 2020-2023

Des de l’any 2008 s’han elaborat i implementat tres Plans 
directors de l’Arxiu Municipal de Barcelona com a fulls de 
ruta dels principals reptes de l’arxivística municipal en els 
diferents mandats. El Pla director sempre ha estat una eina de 
gestió eficaç per tal d’incorporar els objectius i les actuacions 
essencials de l’Arxiu, tant els transversals que impliquen tot el 
Sistema Municipal d’Arxius com els objectius més específics 
de cada centre. 

Al darrer semestre de l’any s’ha iniciat l’elaboració del nou Pla 
estratègic 2020-2023, en el qual l’Arxiu Municipal vol tornar a 
fixar els seus objectius i reptes en el context del nou mandat 
del govern de la ciutat. S’han dut a terme un seguit de reunions 
al respecte, que hauran de culminar amb l’aprovació del Pla 
l’any vinent:

— Tres sessions dels equips motors: reunions del procés 
participatiu amb tècnics i personal dels diferents 
centres de l’Arxiu Municipal. 

— Dues sessions d’experts externs o stakeholders: 
reunions amb investigadors, historiadors, consultors, 
professionals, etc., per copsar les seves inquietuds i 
necessitats respecte del futur Pla. 

— Una sessió amb experts de diferents departaments 
de l’Ajuntament de Barcelona vinculats a projectes 
d’administració electrònica, noves tecnologies, 
processos, transparència, gestió dels equipaments, 
etc., per tal de conèixer les seves opinions. 

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L’ARXIU DE BARCELONA 
A CAN BATLLÓ

Durant el 2019 s’ha acabat la redacció de l’avantprojecte 
i també s’ha realitzat el projecte bàsic de rehabilitació de la 
nau 8 de Can Batlló per adequar-la com a Arxiu de la Ciutat 
de Barcelona. Així, doncs, s’han dut a terme diverses reunions 
amb els equips tècnics per avançar en la incorporació dels 
requeriments específics des de la perspectiva patrimonial, 
funcional, d’instal·lacions i d’usabilitat de l’edifici amb una 
visió molt completa del projecte final.

El 17 de juny s’ha participat en la Comissió d’Arquitectura de 
l’Ajuntament de Barcelona en la qual s’han debatut abastament 
tots els aspectes del projecte, amb especial incidència en 
els patrimonials atesa la seva qualificació d’edifici protegit, 
i la necessitat de tramitar el Pla especial urbanístic integral. 
Igualment, durant el 2019 s’ha pogut presentar l’estudi 
i diagnosi dels fons i col·leccions documentals de l’Arxiu 
Municipal finalitzat durant l’estiu, en el qual s’ha pretès 
avaluar l’estat dels fons per poder donar resposta a les futures 
necessitats de configuració dels espais d’arxiu a Can Batlló.  

També s’han realitzat diversos estudis organitzatius, entre els 
quals destaca la redacció del Model organitzatiu de l’Arxiu de 
la Ciutat de Barcelona en la seva futura ubicació a Can Batlló. 
Així mateix, s’han mantingut els contactes i reunions amb la 
Plataforma de Can Batlló per exposar als seus veïns i veïnes 
l’estat de l’evolució del projecte de l’Arxiu de la Ciutat a l’edifici 
i rebre les seves opinions i necessitats per tal de compartir els 
espais i obtenir un equipament obert al barri.  
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1.2. Gestió documental

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Durant el 2019 s’ha continuat duent a terme un esforç 
important per dotar, l’Arxiu electrònic, d’un corpus de normes, 
procediments i protocols necessaris i útils per a tot el personal 
de l’Ajuntament involucrat en l’administració electrònica dels 
procediments i expedients municipals. S’ha estat treballant en 
l’actualització de:

— El Model de Gestió de Documents i Expedients 
Electrònics

— El Protocol de Digitalització Segura

— S’ha iniciat la Directriu de gestió i tractament dels 
documents audiovisuals, la qual estableix una sèrie 
de criteris comuns per a la producció, classificació, 
descripció, selecció i transferència a l’Arxiu dels 
vídeos que es generen a l’Ajuntament, tant en analògic 
com en digital. 

Així mateix, s’ha publicat el document corresponent al Règim 
de funcionament intern de la CMAAD, tot adaptant-lo a les lleis 
de transparència i al desenvolupament de sessions en línia. 
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PROJECTE eARXIU

Al llarg del 2019, 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 en base al Model de 
Gestió de Documents i Expedients Electrònics: 

2019 TOTAL 

Aplicacions 
de gestió

Sèries  
documentals

Doc. Exp. Volum MB Doc. Exp. Volum MB

27 44 110.352 12.512 105.208 2.637.837 559.907 1.926.534

Pel que fa al servei de coordinació d’anàlisis documentals, s’ocupa de determinar les condicions i 
característiques que han de complir els expedients i documents. La informació associada a sèries 
documentals i tipus documentals permet la normalització i unificació de la producció documental, 
mitjançant la normalització de la nomenclatura de documents i d’expedients i l’automatització de 
regles en la creació, gestió i accés dels mateixos. Durant el 2019 s’han dut a terme 10 reunions 
de seguiment al respecte on hi han participat un total de 6 tècnics, tot analitzant 12 aplicacions, 
118 procediments i incorporant 17 nous tipus documentals al Quadre de tipus documentals de 
l’Ajuntament. De les sèries que se n’ha fet anàlisi documental, cal destacar, per la seva quantitat, les 
referents a procediments de contractació administrativa, les de Comissions del Consell Municipal o 
les de planejament.

El projecte eArxiu ha necessitat realitzar una actualització de la plataforma abans de la seva posada 
en marxa per poder complir una sèrie de requeriments. Aquest fet ha modificat l’abast i el termini 
del projecte, que finalment s’allargarà durant uns mesos del 2020. Els objectius del projecte que 
el 2019 presenten un estat avançat o finalitzat són: la posada en marxa de la nova plataforma, el 
desenvolupament i implantació dels mòduls comuns de tancament i índex d’expedient, el catàleg de 
documents (el qual ja s’ha configurat i validat, a més d’introduir-s’hi tot el Quadre de Classificació) 
i el Mòdul de digitalització segura. Per altra banda, aquells objectius que no es conclouran fins ben 
entrat el 2020 són: la posada en marxa del projecte eoficines, la posada en marxa de l’eina de 
gestió d’arxius físics, les migracions del sistema anterior, l’aplicació pública de recerca (OPAC), i la 
funcionalitat d’ingesta massiva de descripcions i objectes a la nova eina de gestió d’arxius físics. 
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ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
DOCUMENTAL

Durant el 2019 s’han dut a terme modificacions sobre 
el Quadre de Classificació Uniforme de l’Ajuntament de 
Barcelona, resultat de les peticions regulars que es reben al 
llarg de l’any en relació amb sèries no identificades, les quals 
poden venir dels arxius de gerències, dels arxius de districtes 
o de la implantació del sistema de gestió documental AIDA. Així 
mateix, també s’han produït canvis derivats de la implantació 
de l’administració electrònica i la integració dels arxius físics 
amb els arxius electrònics al nou gestor documental. La gestió 
del Quadre de Classificació ara passa a ser única, vinculada 
a la creació del Catàleg de Documents. Enguany s’ha estat 
treballant en la vinculació entre el Quadre de Classificació i 
el Registre de Procediments Administratius de l’Ajuntament, 
fet que implica establir una equivalència i correlació entre les 
sèries i els procediments. 

Aquest any també s’ha actualitzat l’Esquema de Metadades 
de l’Ajuntament de Barcelona tot incorporant alguns 
canvis respecte de l’última versió a fi d’evolucionar la seva 
implementació i la gestió dels documents. Aquest Esquema 
s’aplica tant per a la descripció de documentació electrònica 
com per a la documentació física que es conserva als centres 
d’arxiu. Paral·lelament, com a conseqüència d’aquesta 
actualització i l’aplicació del Mètode de Descripció AIDA, s’està 
treballant en l’actualització del Manual de Descripció per tal 
d’adaptar-lo als nous canvis i necessitats. 

Un dels elements del Mètode de Descripció AIDA que permet 
la recuperació de la informació i la documentació descrita són 
les autoritats, aquells termes descriptors que s’utilitzen per 
indexar i representar el contingut de la documentació. Amb 
l’objectiu de normalitzar i controlar el vocabulari que s’utilitza 
per indexar, al llarg del 2019 s’ha establert una gestió única 
del procediment de donar d’alta autoritats en el Vocabulari de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. S’ha creat un formulari d’alta i 
un procediment de validació tant de descriptors onomàstics, 
geogràfics i de matèries, com d’autoritats productores de la 
documentació. 

REGISTRE DE FONS DEL SISTEMA MUNICIPAL 
D’ARXIUS

Durant el 2019 s’han donat d’alta 28 fons, bàsicament de 
tipologia privada i institucionals amb l’objectiu de vetllar per 
la protecció del patrimoni documental vinculat a la ciutat 
de Barcelona. Concretament s’han registrat, de nou, 5 fons 
institucionals, 3 fons familiars, 12 fons personals, 3 fons 
d’empreses i cooperatives, 3 fons d’entitats, i 2 col·leccions. 
En aquest Registre s’inclouen també els fons custodiats i 
tractats pels arxius dels centres museístics i patrimonials 
de l’Ajuntament de Barcelona. Amb totes aquestes noves 
incorporacions, a final del 2019 l’Arxiu Municipal disposa de 
556 fons i col·leccions donats d’alta al registre que podeu 
consultar al nostre web. 

556

5
FONS  
INSTITUCIONALS

12
FONS  
PERSONALS

3
FONS  
FAMILIARS

3
FONS  
D’EMPRESES

28  
FONS PRIVATS 
I INSTITUCIONALS

FONS I COL·LECCIONS  
DONATS D’ALTA

3
FONS 
D’ENTITATS

2
COL·LECCIONS



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2019

17

1.3. Comissió Municipal d’Avaluació i   
  Accés a la Documentació (CMAAD)

La CMAAD és l’òrgan col·legiat de caràcter tècnic que té com a 
funció principal determinar els valors dels documents, així com 
dictaminar els terminis de conservació i el règim d’accés als 
documents de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta direcció, 
la Comissió indica si aquesta documentació és d’accés lliure o 
està sotmesa a alguna limitació prevista per la llei. 

Durant l’any 2019 s’han celebrat dues sessions de la CMAAD, 
el 14 de febrer i el 26 de novembre, on s’han presentat 4 
expedients d’avaluació, 135 expedients d’eliminació i 29 
propostes d’accés a la documentació per aprovar. 

Els expedients d’avaluació aprovats l’any 2019 són els 
següents:

Expedients d’avaluació

Nom de la sèrie Dictamen Termini

   Comissions de serveis (F138)
Conservació parcial  
(només la resolució)

4 anys

Urgències socials (X106) Eliminació total 5 anys

Atenció social especialitzada individual (X124E60). Con-
cessió targeta estacionament per a persones amb disca-
pacitat i mobilitat reduïda

Eliminació total 5 anys

Atenció social especialitzada individual (X124E60). Con-
cessió targeta transport especial per a persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda

Eliminació total 5 anys

A més a més, aquest 2019 s’ha acabat de fer l’estudi del règim 
d’accés de 4 sèries documentals de la secció A100 (Govern), 
s’han incorporat el règim d’accés de 7 sèries documentals 
de la secció M100 (Seguretat), i també s’ha fet l’estudi del 
règim d’accés de 15 sèries documentals de la secció Q100 
(Urbanisme).  

Expedients 
d’Avaluació4 Propostes

d’accés29 Expedients 
d’Eliminació135
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1.4. Difusió i comunicació 

COMUNICACIÓ DIGITAL 

Portals web

De gener a desembre de 2019, els diferents webs de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona han rebut un total de 184.381 visites 
que, comparat amb les rebudes durant el 2018 – un total 
de 146.649 – han augmentat més d’un 20%. Així mateix, si 
comparem el nombre de visites rebudes enguany amb les 
51.242 persones usuàries de l’AMB, ofereixen una proporció 
d’una visita presencial o remota per cada 3,6 visites virtuals. 

WEBS DELS CENTRES DE L’AMB

Indicador AMB AHCB AMCB AFB Total

Visites rebudes 53.092 37.291 38.297 55.701 184.381

Visitants 39.218 25.527 25.829 40.379 130.953

Pàgines visualitzades 115.879 97.237 88.387 146.267 447.770

Xarxes socials

Durant el 2019 s’han continuat seguint les directrius marcades 
en el pla de comunicació en línia de l’Arxiu Municipal iniciat 
l’any anterior, en el qual es va realitzar una nova estratègia 
amb objectius a mig-llarg termini aplicables tant als webs com 
a les xarxes socials de l’Arxiu, a més de realitzar un seguiment 
i monitoratge dels diversos canals per tal d’avaluar-ne el 
funcionament i optimitzar l’estratègia global de manera 
continuada. 

Així mateix, com a novetat d’enguany, s’ha començat a enviar 
un butlletí bimensual de l’Arxiu Municipal de Barcelona, el qual 
compta amb 1.334 subscriptors a data de 31 de desembre. 

Pel que fa als perfils de Facebook i Twitter de l’Arxiu, durant el 
2019 s’ha anat creixent de manera sostinguda, tot aconseguint 
augmentar la interacció amb els usuaris i usuàries en nombre 
de reaccions, m’agrades, comentaris, retuits, mencions, etc, 
respecte de l’any anterior. Aquest fet ens permet posicionar-
nos com a referent entre els perfils d’institucions del mateix 
àmbit i, a la vegada, anar creant xarxa entre totes aquelles 
persones interessades en l’arxivística.  
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@BCN_arxiu@bcnarxiumunicipal
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Catàleg en línia

El Catàleg en línia permet a l’usuari consultar els registres i 
les digitalitzacions d’un gran nombre de documents que es 
conserven als centres d’arxiu. Al llarg de tot el 2019 s’han 
registrat 76.291 visites i s’han visualitzat un total d’1.037.198 
pàgines. Actualment en el Catàleg són consultables 415.977 
registres, dels quals 119.388 contenen digitalitzacions 
íntegres de les unitats documentals. 

Seguiment de l’opinió dels usuaris

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 mateixos centres com 
des de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius. 

Durant el 2019, el nombre de consultes rebudes ha arribat a 
un total de 2.202, de manera que ha augmentat un 12,72% 
respecte a l’any anterior. 

GESTIÓ DEL SISTEMA IRIS

2018

56
DSMA

38
DSMA

TOTAL

1.922 2.202

96
AHCB

128 
AHCB

514
AMCB

625 
AMCB

319
AFB

305 
AFB

937
AMD

1.106 
AMD

2019

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 2019 aquesta pàgina ha rebut 5.740 
visites. 
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EL DIA 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 de la UNESCO el 9 de juny de 
1948. En total, s’han dut a terme 13 activitats al llarg del mes 
de juny, de les quals destaquem: 1 taller titulat “Photo Family 
Talks” (AMDSA), 2 càpsules sobre “Arxivística domèstica” 
(AMDHG i AMDSG), 3 jornades de portes obertes (AMDSA, 
AMDSM i AHCB), 1 recorregut d’autor (AMCB), 1 presentació 
de llibre (AHCB), la celebració de la segona jornada amb els 
centres d’estudis i recerca de Barcelona sobre “La recerca 
local i el restabliment de la Barcelona democràtica” (El Born 
CCM) i, finalment, la inauguració de 4 exposicions, que van 
ser “La democràcia al carrer. Fotografia política del col·lectiu 
SE-GRÀ. 1977-1980” (AFB i El Born CCM), “Una mà de cartes. 
Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(1529-1988)” (AHCB), “La ciutat dels passatges. Abans de 
la Via Laietana” (AFB), i la XV Mostra de Documents “Fer la 
Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents. 1979-1983” 
(AMCB).

3
JORNADES
PORTES 
OBERTES

4
EXPOSICIONS

2
CÀPSULES 
ARXIVÍSTICA 
DOMÈSTICA

1
TALLER

1
RECORREGUT 
D’AUTOR

1 
PRESENTACIÓ  
DE LLIBRE 

13
ACTIVITATS

CELEBRACIÓ DE 
LA II JORNADA 
AMB ELS  
CENTRES  
D’ESTUDIS I  
RECERCA DE  
BARCELONA
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COMMEMORACIÓ DELS 40 ANYS D’AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS

El 2019 ha estat un any molt especial per a l’Arxiu Municipal de 
Barcelona ja que ha impulsat la majoria d’activitats que s’han 
celebrat a l’Ajuntament de Barcelona per commemorar els 40 
anys de l’arribada de la democràcia als ajuntaments després 
de les eleccions del 3 d’abril de 1979. Dins d’aquest marc, s’ha 
desplegat un programa de 5 exposicions, 1 jornada amb els 
centres d’estudis de la ciutat, 4 taules rodones i 1 congrés 
d’història de Barcelona. 

Des de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i els Arxius 
Municipal de Districte, s’ha dut a terme el projecte expositiu 
“Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris”, on s’ha 
explicat la ciutat abans i després de les primeres eleccions 
municipals democràtiques per recordar-nos els primers 
passos (i el context on es van produir) per fer de Barcelona 
una ciutat democràtica, cultural i moderna. Cadascuna de les 
exposicions, que han tingut lloc als districtes de Gràcia, Sants-
Montjuïc i Nou Barris, s’ha complementat amb una taula 
rodona vinculada a la temàtica més característica de cada 
districte: cultura i associacionisme a Gràcia, el nou urbanisme 
a Sants-Montjuïc, i els moviments socials a Nou Barris. 

Així mateix, des de la Direcció també s’ha organitzat, 
conjuntament amb el Centre LGTBI de Barcelona, la taula 
rodona que ha tingut lloc el 17 d’octubre titulada “Sortir de 
l’armari en democràcia a Barcelona (1977-1983)” sobre 
l’evolució històrica del moviment LGTBI durant els darrers anys 
de la transició i els primers de la democràcia. 

5
EXPOSICIONS

1
JORNADA AMB 
ELS CENTRES 
D’ESTUDI

4
TAULES 
RODONES

1
CONGRÉS 
D’HISTÒRIA DE 
BARCELONA 
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ACTES I JORNADES

— Acte de cessió del fons de la llibreria Negra y 
Criminal 
Com a resultat del tancament definitiu de la llibreria 
Negra y Criminal de la Barceloneta, especialitzada en 
novel·la negra, i després de la mort del seu fundador 
i propietari, el Sr. Paco Camarasa, la seva vídua, la 
Sra. Montse Clavé, va manifestar la voluntat de fer 
donació a la ciutat de Barcelona de la totalitat dels 
seus fons. Pel que fa a la documentació, ha estat 
cedida a l’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
i, per formalitzar-ho, el 29 de gener ha tingut lloc 
l’acte de cessió del fons documental a la Casa de la 
Barceloneta 1761 on han intervingut, a part de Clavé, 
Joaquim Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament de 
Barcelona, Gala Pin, regidora del Districte de Ciutat 
Vella, i Màrius Serra, escriptor i amic de Camarasa. 
El fons documental de la llibreria es compon de 
documentació personal, recopilacions d’articles i 
signatures vinculats a actes de la botiga, fotografies, 
un recull de premsa del festival de la Barcelona negra, 
entre d’altres. 

— “Setze barris. Mil ciutats” 
El projecte fotogràfic “Setze barris. Mil ciutats”, 
impulsat pel Pla de barris de l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, retrata 
els barris més vulnerables de la ciutat amb l’objectiu 
de donar a conèixer la Barcelona més invisible, 
aquella que habitualment no forma part del seu 
imaginari. Durant els mesos de febrer i març s’han 
exposat algunes de les fotografies del projecte, dut 
a terme per deu fotògrafs, a l’Edifici del Borsí de 
Barcelona, a més d’organitzar-se una sèrie de debats 
temàtics sobre els eixos principals del Pla de barris. 
La col·lecció de fotografies resultant del projecte ha 
ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona per formar 
part del patrimoni gràfic de la ciutat. 

— II Jornada sobre “La recerca local i el restabliment 
de la Barcelona democràtica” 
Cada dos anys, des del 2017, l’Arxiu Municipal 
de Barcelona organitza una jornada amb els 
centres d’estudis i recerca local amb l’objectiu 
d’aplegar i posar en comú l’experiència i la recerca 
d’investigadors, arxivers i entitats que investiguen i 
difonen el passat de la història de la ciutat. Enguany, 
tot coincidint amb la commemoració dels 40 anys 
d’ajuntaments democràtics, la jornada s’ha centrat a 
tractar diferents aspectes relacionats amb aquesta 
gran temàtica i des dels diferents punts de vista 
aportats pels centres, els quals van resultar ser 
elements impulsors de primer ordre en la recuperació 
de la història local i en l’aprofundiment democràtic en 
els barris de Barcelona. 
 
Aquesta activitat, organitzada conjuntament amb el 
Comissionat de Programes de Memòria, ha tingut lloc 
el dia 1 de juny al Born Centre de Cultura i Memòria, 
i s’ha estructurat en ponències i taules rodones que 
han tractat temes com el desplegament institucional 
del nou Ajuntament democràtic, les lluites socials i els 
drets dels col·lectius, la festa i la cultura populars, i la 
defensa i recuperació del patrimoni. 
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1.5. 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 2019, en una vocalia al Plenari 
per part de la responsable d’arxiu Emília Capell, la qual també 
ha participat al Grup de Treball de la mateixa Comissió sobre 
Recursos Econòmics, i la participació de la responsable d’arxiu 
Gemma Subirà al Grup de Treball sobre Recursos Humans. Pel 
que fa al Grup de Treball sobre Recursos Econòmics, al 2019 
han celebrat 5 reunions: el 17 de maig, el 21 de juny, el 19 de 
juliol, el 2 de setembre, el 8 d’octubre i el 28 de novembre. Les 
propostes presentades al seu Plenari han estat: 3 informes 
de resposta a peticions d’informació de la CNAATD, 5 PAAD 
presentades, 5 PAAD treballades que es presentaran al primer 
Plenari de 2020, i 5 propostes de modificació de TAAD. 

CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSPARÈNCIA

Enguany el Consell Assessor per la Transparència de 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha reunit el dia 25 de febrer, en 
sessió extraordinària i conjunta amb el Comitè d’Ètica per fer una 
presentació dels membres i compartir els projectes i els reptes 
entre ambdós òrgans. També s’ha dut a terme una introducció 
sobre les principals actuacions de l’Oficina per la Transparència 
i Bones Pràctiques des de la seva creació l’any 2016. 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL NACIONAL 
D’ARXIUS

L’arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim 
Borràs, en qualitat de vocal del Consell Nacional d’Arxiu i 
Gestió Documental i membre de la Comissió Permanent del 
Consell Nacional d’Arxius, ha participat en 2 sessions, el 16 
de maig i el 13 de desembre, en les quals s’han presentat els 
projectes en curs en matèria d’arxius i gestió documental, 
a més de dur-se a terme la valoració del procés participatiu 
del Pla d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de 
Catalunya. En aquesta direcció, l’Arxiu Municipal ha participat 
en les taules territorials de Barcelona i en tres taules d’experts 
per al procés participatiu del Pla d’Arxius, concretament a la 
de gestió documental, a la de funció social i cultural, i a la de 
l’organització del SAC.  

JORNADA TÈCNICA D’E-ARCHIVING PER A LA 
PRESERVACIÓ DE LES BASES DE DADES

L’1 de març s’ha celebrat aquesta jornada tècnica, organitzada 
conjuntament entre el Consorci AOC, l’Ajuntament de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de conèixer i 
esbrinar les possibilitats que ofereixen les eines d’e-archiving 
que posa a disposició la Comissió Europea per a potencials 
projectes de preservació a llarg termini de dades i bases de 
dades. La sessió ha comptat amb la participació de persones 
expertes i líders del projecte a nivell europeu, a més de tècnics 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

17È CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Del 9 al 12 de maig ha tingut lloc el 17è Congrés d’Arxivística 
i Gestió de Documents a Sant Feliu de Guíxols. Enguany ha 
estat marcat per una clara petjada social, amb ponències que 
han girat entorn a l’arxiu com a eina d’apoderament cívic en el 
marc d’una democràcia participativa real, tot tenint presents 
elements TIC com el Big Data, la intel·ligència artificial o els 
algoritmes. 

Des de l’Arxiu Municipal de Barcelona s’hi ha participat a 
través de la veu d’Oleguer Benaiges, responsable d’arxiu 
i gestió documental de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana i 
especialista en impulsar l’homogeneïtzació de procediments 
i serveis, el qual ha presentat l’estudi Quadre d’indicadors per 
als serveis d’arxiu i gestió documental. Aquesta presentació 
s’emmarca en la nova línia de publicacions que realitzen, en 
col·laboració, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 
de Catalunya (AAC-GdD) i l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents (ESAGED) per al foment de la recerca en 
arxivística. 
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COL·LABORACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL 
EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Durant el 2019, la responsable d’arxiu i gestió documental de 
l’Arxiu de Seguretat i Prevenció, Gemma Subirà, ha participat en 
el Consell de Redacció de la Revista Lligall, publicació científica 
de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents. Per altra 
banda, el responsable d’arxiu Gorka Cofiño ha participat com 
a formador al Webinar sobre tendències a la gestió d’arxius 
per al Màster en Informació Digital de la Universitat Pompeu 
Fabra. 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS DE 
BOGOTÀ

Els dies 23 i 24 de juliol l’arxiver en cap, Joaquim Borràs, ha 
participat al III Seminario Internacional de Archivos celebrat a 
la seu de l’alcaldia de Bogotà que ha girat entorn a la temàtica 
“Documentos Públicos al Servicio de la Ciudadanía”. Borràs 
hi ha realitzat una ponència sobre la integració de la gestió 
de l’arxiu físic i digital de l’Ajuntament de Barcelona, tot 
presentant la gestió documental de l’Arxiu Municipal com a cas 
d’èxit. Al seminari hi han participat, entre d’altres, professors 
universitaris i tècnics de la Biblioteca Nacional de Colòmbia i 
de l’Archivo de Bogotà, on s’ha debatut sobre la preservació de 
documents i el vincle entre arxius i usuaris, a més de dur-se a 
terme tallers específics per a l’organització i conservació de 
documents d’arxius locals. 

80 ANYS DESPRÉS 1939-2019. PASSAT I FUTUR DEL 
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA

El 22 de novembre el Centro Asturiano de Barcelona ha 
organitzat aquesta jornada al Centre Cívic Pati Llimona per 
tractar diversos temes relacionats amb la memòria històrica, 
tot tenint com a tema central de l’activitat “L’ocupació de 
Catalunya i la fi de la Guerra Civil Espanyola”. Des de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona hi han participat Joaquim Borràs, 
arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, amb una ponència 
sobre l’accés de la ciutadania a la documentació arxivística, i 
Rafel Torrella, conservador de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
el qual ha parlat sobre fotoperiodisme a l’AFB. 
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1.6. Recursos 
RECURSOS HUMANS

Personal dels centres de l’AMD

CENTRE COMANDAMENT TÈCNICS SUPORT TOTAL

DSMA 2 8 1 11

AHCB 6 15 6 27

AMCB 1 10 9 20

AFB 1 5 3 9

AMD 5 11 10 26

AC 5 3 3 11

TOTAL 20 52 32 104

OFERTA PÚBLICA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
ARXIVÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Durant l’any 2019 s’han realitzat les proves del procés per a la 
selecció, mitjançant concurs d’oposició lliure, de 2 places de 
la categoria de Tècnic/a Superior en Arxivística, i de 4 places 
de promoció interna de la mateixa categoria. Aquest procés 
iniciat enguany culminarà amb la consolidació de les places de 
professionals de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

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

Durant el 2019 s’han gestionat 26 convenis amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona corresponents a 20 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. 



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2019

27

GESTIÓ DEL PRESSUPOST

La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius disposa d’un programa pressupostari per atendre les 
responsabilitats tant de la mateixa Direcció com les 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

DSMA - 264.747 € 6.705 €

AHCB 12.252 € 731.759 € -

AMCB 31.409 € 247.455 € 23.981 €

AFB 23.057 € 216.260 € -

AMD 12.134 € 745.019 € 67.272 €

AEU - 170.349 € -

ADS 11.718 € 17.932 € -

AIMHAB - 47.107 € -

TOTAL 90.570 € 2.440.628 € 97.958 €
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2. L’Arxiu  
en xifres

2.1. Els fons documentals

2.2. Gestió documental i tractament arxivístic

2.3. Conservació i preservació del patrimoni documental

2.4. Atenció als usuaris

2.5. Activitats de difusió

2.6. Equipaments i infraestructures
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2.1. 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 44.585 metres.

Volums segons el tipus de document

Tipus de document Volum

Textual 44.585 m

Visual 32.818 ud

Cartogràfic 70.189 ud

Fotogràfic 3.521.112 ud

Sonor 2.918 ud

Audiovisual 1.622 ud

Val a dir que durant el 2019 s’ha dut a terme una auditoria dels 
fons documentals dipositats a l’Arxiu Municipal de Barcelona, 
tot havent ajustat, en algun cas, el càlcul dels volums per 
tipologia de document que figurava al registre històric (i a les 
Memòries dels darrers anys). 
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A continuació podem veure l’evolució dels fons documentals 
en els darrers anys pels diferents tipus documentals. 

Evolució del creixement documental per tipus de document

Tipus document 2016 2017 2018 2019

Textual (m) 41.498 40.973 43.259 44.585

Visual (ud) 29.496 31.550 33.148 32.818

Cartogràfic (ud) 69.975 69.911 69.911 70.189

Fotogràfic (ud) 3.291.086 3.344.464 3.387.192 3.521.112

Sonor (ud) 2.081 2.081 2.918 2.918

Audiovisual (ud) 1.481 1.496 1.607 1.622

Fons bibliogràfic (títols) 162.217 160.632 165.634 167.196

Fons hemerogràfic (ml) 3.074 3.033 3.068 16.154

DOCUMENTS ELECTRÒNICS 

Durant el 2019, el fons documental de l’Arxiu electrònic ha 
continuat creixent ja que s’han generat 110.352 documents i 
12.512 expedients, els quals suposen un volum de 105.208 MB.
Les dades globals sobre els documents electrònics que tenim 
en custòdia actualment, generats en base al Model de gestió 
de documents electrònics, són les següents:

Fons documental de l’Arxiu electrònic

Nombre d’aplicacions Expedients Documents Volum (MB)

27 559.907 2.637.837 1.926.534

110.352
DOCUMENTS

105.208
VOLUM EN MB
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INGRESSOS DE DOCUMENTS

L’any 2019 s’han rebut 252 transferències ordinàries 
procedents de les oficines municipals, que han suposat 
l’ingrés de 1.192,87 metres de documents textuals, un 
11% més que l’any anterior. A més, també han ingressat 
66 plànols i 17.607 fotografies. 

Ingressos per transferència

Centre Nombre Volum Dates extremes

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 21 250,58 m 1945-2019

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 1 15.491 fotografies 1994-2018

Arxius municipals de districte 154 391,61 m 1980-2019

Arxius centrals 76 550,68 m 

66 plànols 

2.116 fotografies

1930-2019

TOTAL 252 1.192,87 m 

17.607 fotografies 

66 plànols

1930-2019

Evolució dels ingressos per transferència 
TOTAL  
2016-19Tipologia 2016 2017 2018 2019

Textuals (m) 1.971 1.166 1.066 1.192 5.395

Plànols (m) 5.136 25 0 66 5.227

Fotografies (ud) 22.423 14.600 16.500 17.607 71.130

Cartells (m) 58 21 902 - 981

Transferències (u) 227 223 208 249 907

Seccions amb més volum de documentació textual ingressada

Secció documental Volum (m)

Urbanisme i obres 364,79

Acció comunitària i benestar social 141,36

Finances 111,14

Resta de sèries documentals 476,32
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Ingressos de documentació textual per transferència 2016-2019

2.000

1.500

1.000
2016 2017 2018 2019

1.971 

1.192
1.166 1.066

Ingressos  
per seccions  
documentals

10,16% Finances

43,55% Resta de sèries documentals

 33,35% Urbanisme i obres

 12,92% Acció comunitària i benestar social

També han ingressat, a través de donacions, un gran nombre de documents dels quals destaca, 
d’una banda, l’ingrés a l’Arxiu Fotogràfic de 112.237 fotografies i, de l’altra, la documentació rebuda 
pels arxius de districte, amb un total de 29 ingressos de documents de diferent tipologia. En el cas 
de l’Arxiu Històric, durant el 2019 han ingressat, de manera extraordinària, 367 dibuixos, 11 vídeos, 
4 caixes, 12 carpetes, 784 plànols i 4.345 nadales. 
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Així mateix, pel que fa als ingressos bibliogràfics i hemerogràfics, 
aquest any s’han rebut 641 llibres i 2.276 revistes per donació 
en el total dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona, a 
més de la compra de 154 llibres i 2.910 revistes. 

Ingressos bibliogràfics i hemerogràfics

Centre
Llibres Revistes

Donació Compra Intercanvi Subscripció Donació Compra Intercanvi Subscripció

AHCB 525 154 - 5 2.230 2.910 31 -

AMCB 21 - - - - - - -

AFB 34 - 12 - - - - -

AMD 61 - - - 46 - - -

TOTAL 641 154 12 5 2.276 2.910 31 -

641
LLIBRES

2.276
REVISTES

154
LLIBRES

2.910
REVISTES

DONACIÓ

COMPRA
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2.2. 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 la consecució 
d’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 forma 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 la seva organització i recerca, facilitar l’intercanvi 
d’informació entre les dependències municipals, i contribuir al 
retiment de comptes cap a la ciutadania. 

Aquesta iniciativa, liderada per l’Arxiu Municipal i les gerències 
dels districtes, es va posar en marxa a mitjans del 2018 i ha 

finalitzat el mes de desembre del 2019. Ha comptat amb la 
participació activa de més de 900 professionals dels districtes 
que han rebut un acompanyament personalitzat per conèixer 
i integrar, al seu treball diari, aquesta nova metodologia i les 
seves eines. Durant el 2019 s’ha dut a terme la implantació 
del sistema AIDA als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, 
Horta-Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris, mentre que al 2018 
es va realitzar als districtes de l’Eixample, les Corts, Gràcia, 
Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. Així mateix, al 2019 també 
s’ha iniciat la implantació del sistema AIDA a les direccions 
transversals de la Gerència d’Ecologia Urbana, la qual ha de 
finalitzar a inicis del 2020, i també s’ha implantat a les 11 
direccions de la Gerència de Drets Socials i, en aquest darrer 
cas, a 9 direccions més d’un dels seus ens dependents, 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

En total aquest any han participat, en l’organització dels 
arxius de gestió, 746 persones que han assistit a reunions, 
presentacions i entrevistes sobre la implantació del sistema 
AIDA, i també han rebut formació al respecte.  

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT A USUARIS

Actuació Nombre de sessions Assistents

Formació presencial 29 63

Assessorament 130 150

ORGANITZACIÓ D’ARXIUS DE GESTIÓ

Actuació Nombre de reunions/
presentacions

Nombre d’entrevistes Nombre d’arxius de 
gestió organitzats

Arxius de gestió de les 
dependències municipals

271 361 64
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ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

Durant el 2019 s’han gestionat 135 expedients d’eliminació 
que han comportat l’eliminació de 721,48 metres lineals de 
documentació d’entre els anys 1974 al 2019 en aplicació del 
Calendari de conservació i accés de l’Ajuntament de Barcelona. 

Amb aquest procediment s’han eliminat 275 metres de 
documentació corresponents a la secció de Finances, 130,84 
metres de la secció d’Afers jurídics, i 107,10 metres de la 
secció sobre Transports i circulació. 

Dependències municipals i eliminació de documents

Centre Anys
Metres  

eliminats

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 1984-2003 30,50

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 1984-2013 9,50

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 2012-2013 1,68

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 1989-2010 5,10

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 1995-2012 29,76

Arxiu de la Gerència de Drets Socials 1999-2017 29,00

Arxiu de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1974-2016 240,85

Arxiu de la Gerència d’Ecologia Urbana 1990-2017 157,05

Arxiu de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona 1989-2012 96,00

Arxiu Institut Municipal d’Educació de Barcelona 2003-2005 9,64

Consorci de Biblioteques de Barcelona 2000-2016 3,40

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 1986-2012 95,80

Direcció de Serveis Generals 2016-2017 0,66

Direcció de Serveis Jurídics 1995-2005 10,14

Direcció de Recursos Humans 1995-2013 2,40

Metres eliminats totals 1974-2019 721,48
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El fort increment del volum de documentació eliminada a partir 
de l’any 2017 és atribuïble al desenvolupament de projectes 
de digitalització segura que garanteixen que el document 
digitalitzat té el mateix valor i característiques que el 
document original en paper i, per tant, en permet l’eliminació, 
com ara els fulls de consentiment per al tractament de dades 
personals o les modificacions del padró, a més de les sèries ja 
esmentades. 

Evolució de la documentació textual eliminada, 2016-2019

404

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2016 2017 2018 2019

721
1.056

1.925

Metres lineals eliminats
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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 2019 s’han revisat o elaborat de nou un total 
de 211.088 descripcions, un 16,17% més que l’any anterior. 

A finals del 2019, l’Arxiu Municipal de Barcelona disposa d’un 
total d’1.018.068 descripcions sobre la documentació que 
conserva, de les quals 415.977 són consultables a través del 
seu Catàleg en línia. Així mateix, l’Arxiu disposa de 2.670.090 
objectes multimèdia associats a les descripcions. 

Documents descrits al programari de gestió d’arxius

Centre Registres nous
Registres  
revisats

Total

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 2.890 8.554 11.444

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 33.672 40.944 74.616

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 1.878 2.580 4.458

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 2.572 9.800 12.372

Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 1.933 8.493 10.426

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 1.844 6.932 8.776

Arxiu Municipal del Districte de les Corts 3.771 12.838 16.609

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 1.066 7.190 8.256

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 7.088 14.969 22.057

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó 2.388 4.437 6.825

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 2.445 3.177 5.622

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 2.622 4.241 6.863

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 2.663 11.632 14.295

Arxiu Central de Drets Socials 1.492 1.496 2.988

Arxiu Central de Seguretat i Prevenció 1.378 14.889 2.867

Arxiu Central d’Ecologia Urbana 1.282 1.332 2.614

TOTAL 70.984 140.104 211.088

16,17%
RESPECTE L’ANY  

ANTERIOR
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Evolució del nombre de registres creats i actualitzats 2016-2019
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2.3. 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

Plànols, mapes, gravats i cartells 57 ud

Llibres, diaris i revistes 66 ud

Opuscles i bans -

Volums 153 ud

Fotografies 21 ud

Expedients 129 ud

Documents solts i altres 13 ud

Enquadernacions Volum

Diaris, revistes i llibres 373 ud

TOTAL 812 ud
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Projectes de digitalització - Nombre d’imatges de preservació per centre

Centre Textual Visual Cartogràfic Fotogràfic Oral Bibliogràfic Hemerogràfic TOTAL

AHCB 52.916 8.882 200 - - 14.066 193.285 269.349

AMCB 227.084 - - - - 213.600 - 440.684

AFB - - - 19.323 - - - 19.323

AMD 233.326 35.437 - 1.837 - - - 270.600

TOTAL 513.326 44.319 200 21.160 - 227.666 193.285 999.956

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

513.326

TEXTUAL

200

CARTOGRÀFIC

227.666

BIBLIOGRÀFIC

44.319

VISUAL

21.160

FOTOGRÀFIC

193.285

HEMEROGRÀFIC
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2.4. Atenció als usuaris

USUARIS I DOCUMENTS CONSULTATS

Durant el 2019 han consultat la documentació dels centres 
d’arxiu un total de 51.242 usuaris. D’aquest total, 17.890 ho 
han fet de manera presencial i 33.352 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. 

 0,79% AFB 

27,69% AMD

23,47% AHCB 

 47,97% AMCB

0,06% AC

17.890
CONSULTES
PRESENCIALS

33.352
CONSULTES 
REMOTES

51.242
USUARIS

NOMBRE DE PERSONES USUÀRIES PRESENCIALS1

Arxiu Històric de la Ciutat  
de Barcelona4.200

17.890

Arxiu Municipal  
Contemporani de Barcelona8.582
Arxiu Fotogràfic de Barcelona142

Arxius municipals de districte4.955

Arxius centrals11
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 2016-2019
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52.94154.942 56.194
51.242
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DOCUMENTS CONSULTATS

Aquest any, s’han consultat de manera presencial un total de 
114.965 documents, un 9,58% menys en relació amb l’any 
anterior. Aquest decreixement es deu a què cada cop hi ha més 
documentació digitalitzada consultable des de casa i posada 
a disposició de la ciutadania a través del Catàleg en línia de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona.  

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

15.256

114.965

41.984

26.320

29.885

1.520
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Evolució del nombre de documents consultats 2016-2019
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SORTIDA TEMPORAL DE DOCUMENTS

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

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

— Préstec per a activitats de difusió: 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

11.254

266

5.887

5.101

PRÉSTEC  
ADMINISTRATIU

0

0

245
PRÉSTEC  
PER DIFUSIÓ

5

10

0

101

129
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REPRODUCCIONS

S’han fet, en total, 155.416 reproduccions a petició dels 
usuaris en tota mena de suports, i la reproducció en paper ha 
estat la de més pes amb un 52,80%, seguida per la de suport 
digital amb un 47,20%. 

82.064

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

73.352

DIGITAL155.416

8.098

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

10.036

DIGITAL

Arxiu Històric de la  
Ciutat de Barcelona18.134

47.305

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

48.812

DIGITAL

Arxius municipals 
de districte96.117

-

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

2.195

DIGITAL

Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona2.195

3.661

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

2.260

DIGITAL

Arxius centrals5.921

23.000

FOTOCÒPIA  
EN PAPER

10.049

DIGITAL

Arxiu Municipal  
Contemporani de Barcelona33.049
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RESUM DE LES ACTIVITATS

Durant el 2019 s’han organitzat un total de 196 activitats a 
les quals han assistit 172.672 persones, xifra que suposa un 
augment d’un 10% en relació amb l’any anterior. 

Nombre d’activitats generals de difusió i assistents

Tipus d’activitat Activitats Assistents

Visites als centres 54 879

Visites comentades a les exposicions 34 472

Jornades de portes obertes: accés lliure 15 3.808

Exposicions pròpies presencials 9 115.090

Exposicions pròpies virtuals 6 45.441

Publicacions pròpies 5 -

Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i publicacions externes 54 1.268

Presentacions de publicacions 2 37

Conferències, cursos, jornades i congressos 8 431

Tertúlies, projeccions, col·loquis i altres activitats 9 5.246

Total 196 172.672

2.5. Activitats de difusió

10%
RESPECTE L’ANY  

ANTERIOR
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ACTIVITATS EDUCATIVES

Pel que fa a les activitats educatives, s’han dut a terme 139 
activitats entre visites i tallers, i s’han atès 3.311 alumnes.

Activitats educatives

Activitat Nivell educatiu Nombre Assistents

Visites Primària 29 1.224

Secundària 11 289

Universitària 9 108

Altres 45 797

Tallers Primària 24 373

Secundària 10 388

Universitària 1 3

Altres 10 129

TOTAL 139 3.311

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 81 4 4 34 123

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 5 - 1 - 6

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 34 1 6 145 186

Arxius municipals de districte 3 2 17 47 69

TOTAL 123 7 28 226 384

139
ACTIVITATS

3.311
ALUMNES
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2.6. 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 7.627 59

AMCB 5.776 5.100 20.410 18.805 42

AFB 1.589 327 2.709 1.925 11

AMDCV 420 332 2.455 2.033 6

AMDE 840 812 2.642 1.945 10

AMDS 572 366 4.000 2.370 12

AMDC 130 70 750 655 12

AMDSG 294 152 1.250 1.165 6

AMDG 427 273 2.400 1.150 17

AMDHG 429 173 2.136 1.360 12

AMDNB 220 134 501 360 7

AMDSA 640 422 1.460 1.432 4

AMDSM 400 200 1.800 1.800 12

ADS 432 189 1.169 842 1

ASP 729 329 4.212 2.434 12

AEU 60 - - 2.101 4

AICUB 255 255 1.272 1.042 -

TOTAL 16.069 10.457 57.567 49.045 227
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3. Memòries 
dels centres
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3.1. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

3.2. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

3.3. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

3.4. 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

3.5. Arxius centrals:

– Arxiu Central de Drets Socials

– 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 de l’Habitatge i    

  Rehabilitació de Barcelona
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Una de les activitats de més relleu que ha dut a terme 
durant el 2019 l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha 
estat l’organització del XVI Congrés d’Història de Barcelona, 
amb el títol “Barcelona: del franquisme a la democràcia. El 
protagonisme dels ciutadans (1973-1983)”. Celebrat al Born 
Centre de Cultura i Memòria, ha tractat sobre les primeres 
eleccions municipals democràtiques després de la fi del 
franquisme, i ha permès actualitzar la recerca sobre què van 
significar per a la ciutat aquestes eleccions i què va suposar per 
al conjunt de la ciutadania la transició d’un règim dictatorial a 
un de democràtic.

En l’àmbit de les exposicions, s’ha presentat “Una mà de 
cartes. La col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona (1529-1988)”, on ha estat possible exposar 34 
baralles històriques, així com gravats i d’altres documents 
originals que formen part del fons documental de l’Arxiu. A 
més, s’ha confeccionat un catàleg digital i diverses activitats 
al voltant de l’exposició. 

3.1. Arxiu Històric  
  de la Ciutat de Barcelona

En col·laboració amb els Serveis informàtics de l’ICUB, s’ha 
treballat en el  disseny i els requeriments per disposar d’una eina 
de consulta i descàrrega de la premsa històrica digitalitzada, 
així com d’algunes col·leccions de llibres. Amb la seva posada 
en funcionament a principis de 2020, la ciutadania tindrà  un 
gran nombre de diaris i revistes històriques disponibles a la 
seva disposició sense la necessitat d’apropar-se a l’Arxiu.  

En l’apartat dels ingressos de documentació patrimonial, cal 
destacar la documentació de l’humorista gràfic Jaume Perich 
que complementa l’ingrés realitzat per la família l’any 1998; 
també el fons de l’arquitecte Josep Maria Ribas amb un gran 
nombre de plànols i documentació de la gestió econòmica 
de les obres, així com l’increment de fons hemerogràfics i 
bibliogràfics. 
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Pel que fa a la gestió i tractament dels fons documentals, 
assenyalar les tasques realitzades amb els fons gremials, 
els de la Cúria del Veguer i del Corregidor, els fons personals 
d’Albert Bastardas i de Jordi Maragall, a més de la catalogació 
dels dibuixos del dibuixant i humorista “Oli”. 

S’ha seguit amb els projectes de digitalització de les sèries més 
voluminoses i importants del Fons Medieval i Modern, a més 
dels dibuixos de Jaume Perich,  el diari “Diario de Barcelona” 
dels anys 1950 a 1964, i els llibres de temàtica diversa. 

Finalment, en l’àmbit organitzatiu, destaquem el relleu, a 
primers de gener, del Sr. Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu 
des de l’any 2002, i la incorporació com a directora en funcions 
de la Sra. Núria Bosom.

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat, de manera extraordinària, 4 fons, 
corresponents al del dibuixant i humorista Jaume Perich, 
constituït per 367 dibuixos, 11 vídeos d’enregistraments de 
programes de televisió on va participar, i 4 caixes i 12 carpetes 
amb documents textuals d’entre els anys 1956 i 1995; al de 
l’arquitecte Josep Maria Ribas, constituït per 784 plànols, 
documentació textual sobre la gestió econòmica de les obres 
que va realitzar, i 4.353 nadales d’entre els anys 1945 i 2011; 
a la publicació en ciclostill del Club Polímnia; i a la donació de 
la revista d’humor gràfic PZ (1959-1960) i dels 100 primers 
números del Diari 4-2-4 (1975). 

Pel que fa al fons bibliogràfic, s’han incorporat 525 volums 
per donació, 154 per compra, i 5 per subscripció, i al fons 
hemerogràfic, 2.129 revistes per donació, 2.910 per compra 
i 31 per intercanvi. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

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

Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern:

— Destacar, pel seu volum, la revisió i actualització de la 
descripció de la sèrie Obreria (1788-1796), amb 1865 
ud, la preparació de la digitalització i ingesta de la sèrie 
registre de Deliberacions (1603-1691), de 90 volums, 
l’anàlisi documental, inventari i proposta de sèries 
d’Allotjament i utensilis (1715-1886), formada per 181 
ui, i l’inventari de la sèrie Dret de portes (1815-1854), 
de 99 ui. 

Fons institucionals:

— Elaboració de la proposta de Quadre de Classificació 
del Fons Cúria del Veguer i del Corregidor, consistent 
en 6 seccions i 41 sèries (1336-1849), de 3957 ui. 

Fons privats: 

— Tractament tècnic del Fons de la Confraria dels 
Hortolans de la Porta de Sant Antoni (1428-1910), 
de 142 ud, de l’Arxicofradia de la Puríssima Sang de 
Jesucrist (1564-1961), de 9 ud, del Fons Gremial 
General (1650-1931), de 239 ud i 73 ui, del Fons de 
la Confraria del Sant Esperit (1330-1899), de 79 ud, 
del Fons Jordi Maragall i Noble (1919-1999), de 39 ui, 
i dels documents textuals ingressats del Fons Perich 
(1956-1995), de 5 ui i 12 ud. 

— Realització de l’estudi dels diferents fons del 5B Arxiu 
Patrimonial (1200-1937), de 274 ui. 

— Descripció, tractament i aplicació del Quadre de fons al 
Fons Albert Bastardas Sampere (1871-1944), de 61 ui. 

— Classificació i instal·lació del Fons Roig Trinxant (1882-
1984), de 2 ui. 
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Fons bibliogràfic i hemerogràfic:

— 101 registres nous i 1707 registres modificats de 
catalogació de fons hemerogràfic.

— 213 enllaços URL nous i 35.502 de recepció 
automatitzada del catàleg de fons hemerogràfic.

— 41 registres nous i 4.221 registres modificats del 
catàleg topogràfic. 

— 112 registres referents al buidat de premsa.

— 101 registres hemerogràfics introduïts al CCUC. 

— Revisió, reindexació i ingesta a Clip files de 12 títols de 
diaris i revistes, amb 485.660 imatges digitalitzades. 

— 684 registres bibliogràfics de noves adquisicions.

— 222 modificacions de registres bibliogràfics 
incomplets.

— 1926 registres de catalogació dels llibres del Fons del 
Teatre Arlubins.

— 142 registres de catalogació dels llibres del Fons Jordi 
Maragall. 

— 22 registres referents al buidat d’articles. 

— 1.061 registres bibliogràfics introduïts al CCUC. 

— 455 registres de catalogació d’autoritats.

— 569 enllaços URL nous del catàleg del fons bibliogràfic. 

— 2.798 registres que conformen el registre d’exemplars. 

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 180 unitats del fons documental, 
120 del fons hemerogràfic i 360 del fons bibliogràfic a fi de 
prevenir-ne el deteriorament i facilitar-ne la consulta. També 
s’ha produït la revisió, protecció i reinstal·lació de 600 plànols 
enrotllats. Amb el mateix objectiu s’han pres mesures de 
protecció respecte a 101 unitats documentals restaurades o 
utilitzades per a exposicions. En aquesta direcció, s’ha dut a 
terme la gestió tècnica, la coordinació i el seguiment de 12 
unitats que s’han mostrat en exposicions, així com 15 estudis 
de conservació i el condicionament de 80 caixes de l’Arxiu de 
Gestió. 

Amb l’equip tècnic de l’Arxiu, també s’han restaurat 14 diaris i 
revistes, 8 àlbums de documents, 131 pergamins, 10 volums i 
4 capses de l’Arxiu Medieval i Modern, 15 cartells, 18 plànols, 4 
postals i 52 llibres. Finalment, s’han enquadernat 270 unitats 
documentals del fons hemerogràfic. 
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DIGITALITZACIÓ 

Pel que fa als projectes de digitalització, s’han obtingut un 
total de 61.998 imatges de preservació de documentació 
textual dels fons i col·leccions següents: 

— 37.273 imatges del Registre de Deliberacions del Fons 
Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 
1479 al 1635.

— 4.375 imatges de la sèrie Acords del Fons Consell de 
la Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 1801 al 1832. 

— 3.194 imatges del Registre d’Ordinacions del Fons 
Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 
1349 al 1570. 

— 1.663 imatges corresponents a documents 
digitalitzats de diferents col·leccions i fons del Fons 
Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern de l’any 
1663. 

— 6.359 imatges de la sèrie Polític, reial, decrets del 
Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels 
anys 1816 al 1832. 

— 52 pergamins del Sant Esperit del Fons Consell de la 
Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 1339 al 1443. 

— 7.871 imatges del Fons Perich dels anys 1965 al 1995.

— 843 imatges digitalitzades gravades en el 4-DD de 
Fons Gràfics.

— 168 documents digitalitzats de diferents col·leccions i 
fons pertanyents a Fons Gràfics. 

— 200 imatges de la Col·lecció de plànols (gran format) 
dels anys 1880 al 1964. 

També cal mencionar  les 192.814 imatges obtingudes de 
la digitalització del Diario de Barcelona dels anys 1950 al 
1964 i 471 imatges de documents digitalitzats pertanyents 
a diferents col·leccions del fons hemerogràfic, així com 
14.066 imatges corresponents a la digitalització de llibres de 
temàtiques diverses  del fons bibliogràfic, concretament l’inici 
de la digitalització d’opuscles del segle XVI i la continuació de 
la digitalització de guies urbanes i turístiques de la ciutat. 

USUARIS I CONSULTES 

Usuaris externs Nombre 

Usuaris presencials 4.200

Usuaris no presencials 758

TOTAL 4.958

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 15.256

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 8.098

Digitals 10.036

TOTAL 18.134



58

ACTIVITATS

Durant el 2019 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 desenvolupades:

Resum d’activitats Nombre Assistents

Visites generals al centre 12 270

Visites guiades a les exposicions 3 70

Jornades de portes obertes 11 2.419

Exposicions 2 90.337

Presentacions i conferències 2 37

Visites per a universitaris 3 27

Altres activitats 3 63

TOTAL 36 93.223
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EXPOSICIONS

Pròpies

— “Aureli Capmany i l’educació dels infants”, del 19 
de juny de 2018 al 31 de maig de 2019, amb 25.975 
visitants.

— “Una mà de cartes. La col·lecció de naips de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (1529-1988)”, del 6 
de juny de  2019 al 29 de febrer de 2020, amb 64.362 
visitants (fins al 31 de desembre de 2019). 

Virtuals

— “Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-
1912”, amb 614 visitants.

— “Barcelona a mà. Guies urbanes 1776-2004”, amb 
1153 visitants.

— “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 
1713-1714”, amb 279 visitants.

— “Menjar a Barcelona. Un segle de menús 1880-1980”, 
amb 190 visitants.

— “Barcelona, darrera mirada” (recurs digital 
multimèdia), amb 6176 visitants.

— “Rúbriques de Bruniquer” (recurs digital multimèdia), 
amb 5734 visitants. 
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— 22 documents per a “Barcelona. La ciutat medieval 
(1249-1516)”. Museu d’Història de Barcelona, del 20 
de març de 2019 al 5 de gener de 2020. 

— 6 documents per a “La ciutat dels passatges. Abans de 
la Via Laietana”. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, del 13 
de juny al 15 de novembre de 2019. 

— 3 documents per a “Òpera. Passió, poder i política”. 
CaixaFòrum de Madrid, del 25 d’abril a l’11 d’agost de 
2019; CaixaFòrum de Barcelona, del 17 de setembre de 
2019 al 12 de gener de 2020. 

PUBLICACIONS

Pel que fa a les publicacions pròpies de l’Arxiu i en col·laboració, 
destaquen les següents: 
 

— PALOU, Saida; COCOLA-GANT, Agustín. Barcelona 
Cosmopolita. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
Serveis Editorials: Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, 2019. A la seva presentació el 19 de juny de 
2019 van assistir-hi 21 persones. 

— SÁNCHEZ, Paloma; SARRÀ, Esther. Catàleg de la 
col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona (1529-1988).  Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, 2019 (publicació electrònica). 

A més, s’ha presentat l’obra següent:

— SALGADO, Francesc (coord.). BQH 25. Història de la 
premsa diària de Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona, 2019. Es va presentar el 24 de gener de 
2019 amb l’assistència de 16 persones.      

PRÉSTEC EN COMODAT

— 6 documents per a “El gabinet òptic de Francesc 
Dalmau. Art, ciència i espectacle a la Barcelona del 
segle XIX”. Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol 
de Girona, del 15 d’octubre de 2019 al 30 d’abril de 
2020.

— 9 documents per a “Valentí Fargnoli. L’art de la 
fotografia”. Museu d’Història de Girona, del 7 d’abril al 
3 de novembre de 2019.  

— 6 documents per a “Sala Aixelà”. La Virreina Centre de 
la Imatge, del 22 de novembre de 2019 al 23 de febrer 
de 2020. 

— 5 documents per a “Modest Urgell”. Museu d’Art de 
Girona, del 14 de desembre de 2019 al 24 de maig de 
2020. 

— 1 document per a “Ángeles Nuevos. Escenas de la 
Reforma de la Plaza de la Gardunya, Barcelona (2005-
2018)”. La Virreina Centre de la Imatge, del 12 de juliol 
al 20 d’octubre de 2019. 

— 5 documents per a “Antoni Fabrés i Costa (Barcelona, 
1854 – Roma, 1936)”. Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, del 30 de maig al 29 de setembre de 2019. 

— 15 documents per a “Gràfica anarquista. Fotografia 
i revolució social, 1936-1939”. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, del novembre de 2019 a finals de maig de 
2020. 

— 4 documents per a “Barcelona Km 0”. Museu d’Història 
de Barcelona, del 16 de juliol de 2019 al 16 de juliol de 
2020. 

— 19 documents per a “Barcelona, 1979. La democràcia 
des dels barris”. Arxiu Municipal dels Districtes de 
Gràcia, Nou Barris (Centre Cívic Can Basté) i Sants-
Montjuïc, del 5 de setembre de 2019 al 5 de gener de 
2020. 
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CONFERÈNCIES I JORNADES

— IV Jornades d’història de l’edició: les xarxes de negoci 
del llibre a Espanya, celebrades el 9 i 10 de maig, on 
Inés Nieto va presentar la comunicació “Impremta 
i edició als fons i col·leccions de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat: una aproximació”. 

— Simposi d’Arxius Patrimonials a Catalunya, celebrat el 
9 d’octubre de 2019, on Carme Muntaner va presentar 
la comunicació “Els fons patrimonials de l’AHCB: un 
patrimoni documental per descobrir”. 

— XVI Congrés d’Història de Barcelona: “Barcelona: 
del franquisme a la democràcia. El protagonisme 
de la ciutadania (1973-1983)”, el qual ha format 
part del programa de commemoració dels 40 anys 
d’ajuntaments democràtics i s’ha celebrat els dies 27 i 
28 de novembre al Born CCM. Al Congrés hi han assistit 
262 persones i 634 més l’han seguit per streaming. 
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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 amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a la digitalització de Fons 
hemerogràfics. 

— Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya 
(ESAGED) per acollir en pràctiques remunerades tres 
estudiants del Màster d’Arxivística.

RESUM DE FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.800 m

Visual 1.014 m

Cartogràfic 47 planeres

Sonor 1.825 ud

Fons bibliogràfics 145.543 títols

Fons hemerogràfics 15.215 títols

885

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Durant el 2019 l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
ha rebut una quantitat d’ingressos força elevada que li ha 
comportat un increment de 250,58 metres lineals al seu fons. 
D’altra banda, s’han dut a terme tasques d’eliminació atenent 
l’execució de les normes de conservació i accés, de manera 
que s’han eliminat 1.061 unitats documentals de la sèrie H150 
manaments de pagament. 

Pel que fa al tractament dels fons i els documents, s’han 
descrit al programari d’arxius els 7.100 expedients de represàlia 
política, concretament dels funcionaris municipals represaliats 
l’any 1939. També cal destacar la finalització del tractament de 
la documentació del Fons de l’Exposició Universal de 1929 que 
s’havia iniciat el 2018. Paral·lelament s’ha portat a terme una 
política de digitalització de les sèries més consultades i també 
aquelles que, per diferents motius, estan excloses de consulta 
per posar-les a disposició de la ciutadania i investigadors a 
través del Catàleg en línia, i alhora preservar els originals. En 
aquest sentit, enguany s’han digitalitzat els 360 llibres d’índex 
de registre civil d’entre els anys 1881-1960. 

3.2. Arxiu Municipal Contemporani 
   de Barcelona

En relació a la conservació dels fons, cal posar especialment en 
valor l’estudi realitzat pels conservadors de  l’Arxiu Municipal 
Contemporani de l’estat actual dels arxius municipals de 
districte i dels arxius centrals com a verificació del compliment 
de les funcions de conservació preventiva en cadascun dels 
arxius. Les dades resultants serviran per a la identificació 
de les línies prioritàries d’actuació per als pròxims anys i 
proporcionaran als arxivers els elements i eines necessaris per 
aplicar les mesures correctores.

Entre els projectes de difusió, enguany, en commemoració dels 
40 anys d’ajuntaments democràtics, s’ha realitzat la mostra 
“Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents (1979-
1983)”, comissariada per Mireia Capdevila, i que ha permès 
recuperar i donar a conèixer la documentació d’aquest període 
més recent de la història de la nostra ciutat.

La riquesa de fons que custodia l’Arxiu Municipal Contemporani 
permet un ampli ventall de possibilitats de recerques, algunes 
de les quals han estat: el suport documental per a la redacció del 
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projecte de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa 
de l’intercanviador de l’estació de metro de Maragall (L4 i L5), 
efectuat per l’empresa COTCA SA; l’informe històric-documental 
sobre la història de la divisió municipal entre l’Hospitalet de 
Llobregat i Barcelona, realitzat per Francesc Caballé; el suport 
documental per la redacció del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni del Districte de Gràcia; les recerques sobre l’evolució 
de Nou Barris, la Barceloneta i les places de Ciutat Vella; i 
l’encàrrec del Comitè Olímpic Internacional al Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la 
recollida de dades de la documentació del COOB 92. 

Per últim esmentar que a l’octubre de 2019 s’ha jubilat la Sra. 
Montserrat Beltran Morales, directora de l’Arxiu des de l’any 
2002, a qui volem donar les gràcies per la bona feina al llarg 
d’aquests anys, i agrair la seva dedicació.   

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 250,58 metres de documentació textual del 1945 al 2019 del Fons de l’Ajuntament 
de Barcelona, procedents de 21 transferències ordinàries. Destaca, pel seu volum, la sèrie Q152 
Promoció de l’habitatge amb 89,34 metres, inclòs dins la secció  d’Urbanisme i obres. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Actes protocol·laris i relacions externes 1972-2019 18,98

Afers jurídics 1995-2005 26,18

Recursos humans 2013 13,08

Informació i comunicació 2007-2015 1,60

Finances 1998-2014 42,25

Cultura 2018 0,12

Seguretat i atenció ciutadanes 2013 3,49

Urbanisme i obres 1954-2017 104,04

Medi ambient 1945-2000 45,4

A més, s’han ingressat 21 volums al fons bibliogràfic procedents de donacions. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

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

— Fons Exposició Internacional de Barcelona (1913-1963), del qual també s’ha desenvolupat 
el Quadre de Classificació, consistent en 6.730 ud. 

— Documents de l’Oficina del Pla de la Ciutat (1801-1957), consistent en 40 ui. 

— Fons Carles Buïgas (1870-1981), consistent en 179 ui. 

— Fons Fundació Fòrum (1997-2017), consistent en 51 ui. 

Així mateix, s’han revisat els nivells lògics del Quadre de Classificació uniforme, s’han unificat els 
5 fons compartits del Fons Ajuntament de Barcelona per a la migració al nou gestor documental, i 
s’han eliminat 128 metres d’expedients de la sèrie H150 Manaments de Pagament (1996-1998).

Pel que fa a la descripció de documents al gestor d’arxius, s’han descrit un total de 27.567 registres 
de les sèries següents: 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la sèrie Dates extremes Volum (registres)

Represàlia política 1939 7.100

Diverses - 4.050

Ordenació de la ciutat. Informes i estudis 1801-1957 15

Activitats 1949-1952 16.402
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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

— Instal·lació de 414 plànols de Mercats (A148). 

— Revisions de transferències, consistents en 352 ud.

— 15 documents que s’han preparat per a la XV Mostra de 
documents: “Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió 
dels aprenents (1979-1983)”.

Restauració

— Neteja, consolidació i aplanament de 129 documents 
de sèries diverses, destacant-ne 65 pertanyents a la 
sèrie A148 Mercats. 

Enquadernació

— Reenquadernació de 70 llibres corresponents al Padró 
(A105) de l’any 1940.

— Enquadernació de 26 ud. corresponents al Registre 
Civil (A168, A169 i A171) i 7 ud. més pertanyents a 
sèries diverses. 

DIGITALITZACIÓ 

S’han generat un total de 440.684 imatges de preservació dels 
projectes de digitalització següents: 

— 227.084 imatges corresponents a 7.100 expedients de 
represàlia política (F193) de l’any 1939. 

— 213.600 imatges corresponents a 360 llibres de l’índex 
del Registre Civil, dels anys 1881-1960. 
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 287 8.295 8.582

Usuaris no presencials 6.065 17.692 23.757

TOTAL 6.352 25.987 32.339

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 41.984

Documents prestats a les oficines 266

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Suport paper 23.000

Suport digital 10.049

TOTAL 33.049

ACTIVITATS

Durant  el 2019 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 
educatives i de difusió que s’han desenvolupat: 

Resum d’activitats Nombre Visitants

Exposicions 1 6.500

Visites al centre 17 287

Visites guiades a les exposicions 2 32

Presentacions, conferències i cursos 1 38

TOTAL 21 6.857

Activitats educatives Visites Tallers

Nombre Assistents Nombre Assistents

Secundària 6 157 - -

Universitària - - 1 3

Altres 11 127 - -

TOTAL 17 284 1 3
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EXPOSICIONS

Pròpies

— XV Mostra de documents: “Fer la Barcelona 
democràtica. La il·lusió dels aprenents (1979-1983)”. 
Del 19 de juny de 2019 al 28 de febrer de 2020.

Virtuals

Exposicions  adaptades al nou web i traduïdes a tres idiomes:

— “Cementiris i art funerari de la Barcelona dels segles 
XIX-XX”

— “Mobiliari urbà a la ciutat de Barcelona (1850-1960)”

Nova exposició virtual:
— XIV Mostra de documents: “Educació i Modernitat. 

1901-1960”.
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CONFERÈNCIES I JORNADES

— “Les històries que amaguen els expedients 
administratius”, a càrrec de Francesc Caballé i Xavier 
Cazeneuve, celebrada el 12 de juny de 2019 a l’AMCB i 
amb l’assistència de 38 persones. 

— Presentació d’“Aproximació als recursos documentals 
sobre la Barcelona a l’entorn de 1979” a càrrec 
d’Eugènia Lalanza dins la Jornada sobre “La recerca 
local i el restabliment de la Barcelona democràtica”, 
celebrada l’1 de juny de 2019 al Born CCM amb 
l’assistència de 88 persones. 

PRÉSTEC EN COMODAT

— 4 documents a l’exposició “Barcelona: the City of the 
Artistic Miracles. The Essence of the Catalonian Modern 
Art from the Modernisme to the Avant-Garde”, que ha 
itinerat durant un any (abril 2019 – abril 2020) pels 
museus i institucions japoneses següents: Nagasaki 
Prefectural Art Museum, Himeji City Museum of Art, 
Sapporo Art Musuem, Shizuoka City Museum of Art i 
Tokyo Station Gallery. 

REPRODUCCIONS DE DOCUMENTS

S’han reproduït  un total de 159 documents: 21 per a mitjans 
audiovisuals, 106 per a publicacions i 32 per a exposicions. 
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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: 

— Conveni 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.

— Conveni de col·laboració amb Barcelona Activa i el SOC 
per a dos projectes de Plans d’Ocupació. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 20.410,28 m

Cartogràfic 51.868 ud

Fons bibliogràfics 1.202 vol

Fons hemerogràfics 3 núm. capçaleres / 43,20 m

1820

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat amb l’ingrés de 
documents fotogràfics, tant de donacions de fons privats 
com de fons municipals amb un total de 127.728 fotografies. 
Destaquen les donacions dels fons fotogràfics dels fotògrafs 
professionals Jordi Pol i Albert Casanovas i de la fotògrafa 
Rosario Martínez Rochina. Amb l’increment de fotografies de 
l’any 2019, l’AFB conserva 3.281.439 fotografies. 

Per tal de fer accessible el patrimoni fotogràfic que custodia 
l’AFB i posar-lo a l’abast dels ciutadans s’ha avançat en el 
tractament arxivístic, de conservació i de digitalització dels 
fons fotogràfics de Jacques Leonard, Josep Postius Saura i del 
Fons Ajuntament de Barcelona: les fotografies presentades 
al concurs dels carrers que havien de desaparèixer amb 
l’obertura de la Via Laietana. 

Pel que fa a les exposicions, aquest 2019 s’ha clausurat 
l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” inaugurada 
el 2018 i s’han presentat 2 noves exposicions: “La ciutat dels 
passatges. Abans de la Via Laietana” i “Gràfica anarquista. 
Fotografia i revolució social 1936-1939 ”, amb gran èxit de 

públic. Per altra banda, l’Arxiu ha col·laborat amb el Pla de 
Barris de Barcelona en l’exposició “Setze barris, mil ciutats. 
Fotografies per a altres relats de la ciutat”, que ha documentat 
la transformació dels territoris més desfavorits de la ciutat. 

Pel que fa a les activitats de difusió i educatives cal destacar la 
implementació per primer cop del taller “Fotomemòries” amb 
usuàries del casal d’avis del barri, amb la voluntat d’estimular 
la gent gran per mitjà de la fotografia, crear un enllaç entre 
passat i present tot establint ponts i intentant aconseguir 
noves connexions que encara existeixen a través d’altres 
memòries, com la memòria emocional, amb uns resultats molt 
positius.  

Pel que fa als públics, aquest 2019 hi ha hagut un augment 
de visitants a l’Arxiu Fotogràfic (16.469 visitants). Es valora 
positivament aquest augment en el nombre de visitants 
gràcies al calendari expositiu, sobretot al contingut més 
mediàtic d’una de les exposicions: “La ciutat dels passatges. 
Abans de la Via Laietana”, que ha estat tota una descoberta 
per al ciutadà. 

3.3. Arxiu Fotogràfic 
   de Barcelona
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INGRÉS DE FONS

S’ha dut a terme l’ingrés, per transferència ordinària, de 
15.491 fotografies d’entre els anys 1994-2018 corresponents 
a la sèrie B172 de Cooperació Internacional. 

A més, s’ha produït l’ingrés extraordinari d’un total de 112.237 
fotografies provinents de donacions i adquisicions privades i 
col·leccions. 

A continuació presentem una llista amb els fons privats 
ingressats: 

— Fons Carlos Javier Bolaños Coral. Donació de 61 
fotografies digitals de l’any 2018 realitzades per 
Bolaños sobre el paisatge urbà i les estacions de metro 
de les perifèries de Barcelona. 

— Fons Josep Maria López López. Donació de 163 
fotografies d’entre els anys 1960 i 1978 que retraten 
carrers, edificis i monuments de Barcelona, així com 
esdeveniments culturals i polítics a la ciutat. 

— Fons Jordi Pol Cullell. Donació de 20.085 fotografies 
d’entre els anys 1967 i 2014 sobre Barcelona i la seva 
quotidianitat: mercats, festes, barris, etc. 

— Fons Rafael Yanguas Laborda. Donació de 70 fotografies 
d’entre els anys 1922 i 1925 consistents en un 
conjunt de positius estereoscòpics d’actes religiosos 
i altres esdeveniments com el Carnaval, la visita dels 
monarques d’Espanya a Barcelona o l’embarcament 
dels soldats per anar a la guerra d’Àfrica.

— Fons Albert Casanovas Blai. Donació de 77.609 
fotografies d’entre els anys 1979 i 2006 
d’esdeveniments festius i culturals de la ciutat. 

— Fons Lidia Díaz Bautista. Donació de 756 fotografies de 
l’any 1994 realitzades per Díaz sobre les dependències 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona abans i 
durant les obres de remodelació de l’edifici de la Casa 
de l’Ardiaca. 

— Fons Família Pach. Donació de 1.046 fotografies 
d’entre els anys 1890 i 1957 sobre l’àmbit familiar de 
Pere i Antoni Pach. Es tracta d’imatges de sortides 
i excursions per Europa, d’esdeveniments i indrets 
singulars de Barcelona, i retrats de família. 

— Fons Rosario Martínez Rochina. Donació de 9.713 
fotografies d’entre els anys 1966 i 2005 sobre sortides, 
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excursions, esdeveniments familiars a Bugarra, València 
i Barcelona principalment realitzades per Martínez 
Rochina, una de les fotògrafes pioneres a Catalunya que 
va formar part de l’Agrupació Fotogràfica. 

— Fons Tomàs Fàbregas Caterineu. Donació de 2.083 
fotografies d’entre els anys 1915 i 1985 que s’annexen 
a la donació de 6.164 fotografies que la filla de Fàbregas 
va fer a l’any 2012. 

També s’han incorporat al fons de l’Arxiu (majoritàriament a 
la Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB però, en alguns 
casos, també a la Col·lecció de negatius de l’AFB, a la Col·lecció 
d’estereoscòpics de l’AFB i a la Col·lecció de positius directes 
de càmera de l’AFB):

— 31 fotografies d’entre els anys 1934 i 1935 cedides en 
comodat pel Sr. Pau Vinyes Roig sobre esdeveniments 
rellevants com els Fets d’Octubre de 1934, el retorn 
el 1936 del president Lluís Companys i consellers 
detinguts, i de l’inici de la Guerra Civil Espanyola.

— 9 fotografies d’entre els anys 1895 i 1910 donades 
per les Sres. Montserrat i Enriqueta Raynard Llusà. En 
destaca una orla de la Facultat de Medicina de l’any 
1895 i dos retrats de gran format emmarcats, els 
quals s’annexen a la donació de 2 fotografies que van 
fer l’any 2018. 

— 42 fotografies d’entre els anys 1890 i 1920 que la Sra. 
Glòria Rull Sans ha donat sobre retrats familiars de 
diversos fotògrafs. 

— 9 fotografies digitals de l’any 2014 que el Sr. Lluís Bonal 
Solà ha donat sobre l’exterior i l’interior de l’antiga 
botiga “El Indio” del carrer del Carme. 

— 21 fotografies d’entre els anys 1929 i 1930 que el Sr. 
Lluís Barba Encarnación ha donat sobre el funicular de 
Montjuïc i d’altres indrets de Barcelona realitzades pel 
seu avi José Encarnación González. 

— 401 fotografies estereoscòpiques d’entre els anys 
1908 i 1918 que la Sra. Montserrat Garcia Safont ha 
donat sobre temàtica variada com sortides i excursions 

a diferents indrets de Barcelona i de Catalunya. També 
ha fet donació d’un visor estereoscòpic. 

— 82 fotografies d’entre els anys 1910 i 1930 que la Sra. 
Viviana Fernández Domingo ha donat sobre retrats 
de família, imatges d’esdeveniments de la ciutat, de 
treball en una fàbrica i d’altres de caire escatològic i 
humorístic. 

— 6 fotografies d’entre els anys 1860 i 1880 que la Sra. 
Maria Glòria Balcells Cortada ha donat sobre uns 
retrats realitzats amb la tècnica del ferrotip. 

— 25 fotografies d’entre els anys 1947 i 1949 que el 
Sr. Jordi Ibáñez Segarra ha donat sobre temàtica 
sardanista: concursos, colles, aplecs i audicions de 
sardanes. 

— 25 fotografies d’entre els anys 1930 i 1962 de donació 
anònima sobre temàtica familiar i de la nevada de l’any 
1962 a Barcelona. 

Al fons bibliogràfic s’han incorporat 34 volums per donació i 
12 per intercanvi.  

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’ha dut a terme l’inventari dels següents fons: 

— Fons Rosario Martínez Rochina: 9.951 fotografies 
d’entre els anys 1967 i 2005. 

— Fons Yann Mercader: 79.067 fotografies d’entre els 
anys 1970 i 2001. 

— Fons Cristian Maury: 80.471 fotografies d’entre els 
anys 1975 i 2006.

— Fons Família Pach: 1.046 fotografies d’entre els anys 
1890 i 1957. 

— Fons Ajuntament de Barcelona (B172 Cooperació 
Internacional): 15.491 fotografies d’entre els anys 
1994 i 2018. 
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S’han introduït, al gestor d’arxius, la descripció de 20.788 fotografies procedents dels fons i les 
col·leccions següents:

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Nom de la secció Dates extremes Volum (registres)

Informació i comunicació 1965-1993 32

Cultura 1880-2002 325

Urbanisme i obres 1880-1984 677

Fons institucionals, privats i col·leccions

Fons privats Dates extremes Volum (registres)

Apel·les Mestres Oñó 1858-1934 55

Lola Anglada Sarriera 1870-1947 18

Diario de Barcelona 1900-1992 28

Francesc Serra Dimas 1903-1967 31

Jacques Léonard 1950-1980 5.062

Josep Postius Saura 1945-1980 9.862

Nissaga Pérez de Rozas 1922-1990 4.314

Carme Garcia Padrosa 1934-2004 12

Eduard Olivella Falp 1970-2000 26

Jordi Gumí Cardona 1957-2000 246

César Malet Coll 1955-2000 3

Col·leccions Dates extremes Volum (registres)

Col·lecció d’àlbums de l’AFB 1860-1960 82

Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB 1855-2014 15
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PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

S’han dut a terme tasques de conservació preventiva 
i condicionament sobre 12.517 fotografies dels fons i 
col·leccions següents:

— Fons Ajuntament de Barcelona: 2.087 fotografies, 
d’entre els anys 1860 al 2019. 

— Fons Exposició Internacional de 1929: 2.392 
fotografies, d’entre els anys 1913 al 1930. 

— Fons Carlos Javier Bolaños Coral: 61 fotografies de 
l’any 2018. 

— Fons Família Pach: 1.111 fotografies, d’entre els anys 
1890 al 1957. 

— Fons Jacques Léonard: 5.070 fotografies, d’entre els 
anys 1950 al 1980. 

— Fons Lluís Plandiura Pou: 102 fotografies, d’entre els 
anys 1902 al 1952. 

— Fons Josep Domínguez: 1.015 fotografies, d’entre els 
anys 1925 al 1941. 

— Fons Ezequiel Mas: 390 fotografies, d’entre els anys 
1920 al 1950. 

— Col·lecció de positius directes de càmera de l’AFB: 1 
fotografia.

— Varis: 288 fotografies, d’entre els anys 1860 al 2019. 

També s’ha restaurat 1 fotografia de la Col·lecció de positius 
sobre paper de l’AFB. 

DIGITALITZACIÓ 

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

— Fons Eduard Olivella: 77 imatges dels anys 1970 al 
2000.

— Fons Ajuntament de Barcelona: 829 imatges dels anys 
1860 al 2019.

— Fons Francesc Serra: 183 imatges dels anys 1903 al 
1967.

— Fons SE-GRÀ: 10.216 imatges dels anys 1976 al 1979.

— Fons Jacques Léonard: 4.920 imatges dels anys 1950 
al 1980.

— Fons Exposició Internacional de 1929: 1.402 imatges 
dels anys 1913 al 1930.

— Fons Josep Domínguez: 999 imatges dels anys 1925 
al 1941.

— Fons CNT-FAI: 55 imatges dels anys 1936 al 1939.

— Col·lecció d’àlbums: 112 imatges dels anys 1880 al 
1980.

— Fons varis de la sala de consulta: 530 imatges dels 
anys 1880 al 2000.  
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 30 112 142

Usuaris no presencials 194 874 1.068

TOTAL 224 986 1.210

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 26.320

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotografies digitals 2.195

ACTIVITATS

Durant el 2019 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 guiades al centre 9 86

Exposicions 3 16.337

Visites guiades a les exposicions 28 335

Visites al centre i a les exposicions 12 189

Jornades de portes obertes: accés lliure 3 1.377

Conferències, cursos, jornades, congressos i presentacions 8 51*

TOTAL 63 18.375

*Aquest nombre d’assistents tan sols correspon a la conferència “L’Abans de la Via Laietana”. 
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Activitats educatives Visites Tallers

Nombre Assistents Nombre Assistents

Secundària 2 35 1 10

Universitària 5 61 - -

Altres: escoles de fotografia / arxivística 18 220 1 10

Casal d’estiu - - 1 14

Tallers Gent Gran - - 1 8

TOTAL 25 316 4 42

A més, s’han dut a terme les activitats següents:

— Exposició “Setze barris, mil ciutats. Fotografies per 
a altres relats de la ciutat”, celebrada al Borsí del 16 
de febrer al 3 de març de 2019, amb l’assistència de 
4.395 visitants.

— La Nit dels Museus celebrada el 18 de maig de 2019, 
amb la participació de 708 assistents. 

— Itinerari “Traspassant els murs”, realitzat els dies 
14 i 28 de setembre, i 5 i 19 d’octubre de 2019, amb 
l’assistència de 60 persones.
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EXPOSICIONS

Pròpies

— “Eduard Olivella, documentant cultura”,  del 29 de 
novembre de 2018 al 18 de maig de 2019, amb 2.963 
visitants. La seva homòloga virtual ha obtingut 1.125 
visites durant el 2019. 

— “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”, 
del 19 de juny al 31 d’octubre de  2019, amb 10.585 
visitants. La seva homòloga virtual ha obtingut 6.662 
visites durant el 2019. 

— “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social 1936-
1939”, del 27 de novembre de 2019 al 18 d’octubre de 
2020, amb 2.789 visitants. La seva homòloga virtual ha 
obtingut 1.788 visites durant el 2019. 

PRÉSTEC EN COMODAT

Durant el 2019 s’han prestat en comodat 129 documents per 
ser exposats en les següents institucions:

— Museu de Granollers: 44 documents.

— Fundació La Caixa: 28 documents.

— MNAC: 1 document.

— Ajuntament del Vendrell: 44 documents.

— La Virreina Centre de la Imatge: 12 documents. 

PUBLICACIONS

— CALAFELL, Jordi; TORRELLA, Rafel. La ciutat dels 
passatges. Abans de la Via Laietana (edició digital). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de 
Cultura: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2019. 
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PRESENTACIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

— Taula rodona “Fotografia, cultura i gestió cultural”, a 
càrrec de Jordi Calafell. Lumínic, Festival de Fotografia 
de Sant Cugat, 27 d’abril de 2019.

— Conferència “El viatge per la construcció del Poble 
Espanyol a Montjuïc”, a càrrec de Rafel Torrella. Cercle 
Artístic de Sant Lluc, 1 de juliol de 2019.

— Conferència “L’Abans de la Via Laietana”, a càrrec de 
Xavier Theros. Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 22 
d’octubre de 2019. 

— Curs “Conservació preventiva dels materials 
fotogràfics” del Màster en Ensenyaments Artístics de 
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, a 
càrrec de Rafel Torrella. Escola Superior de Conservació 
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, del 28 
d’octubre al 8 de novembre de 2019. 

— Comunicació “Fotografia i memòria. Fotoperiodisme 
a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona” dins el marc de la 
jornada “80 años después. 1939-2019. Pasado y futuro 
del Centro Asturiano de Barcelona”, a càrrec de Rafel 
Torrella. Centre Cívic Pati Llimona, 22 de novembre de 
2019. 

— Ponència “Itineraris del patrimoni museístic barceloní. 
1936-1939” dins la jornada científica sobre “Patrimoni 
medieval i Guerra Civil” (organitzada pels Amics de l’Art 
Romànic), a càrrec de Rafel Torrella. Institut d’Estudis 
Catalans, 25 de novembre de 2019. 

— Classe “Difusió pública i exposició d’originals 
fotogràfics” al curs “Preservació, conservació i 
digitalització d’originals fotogràfics”, a càrrec de Rafel 
Torrella. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, 30 
de novembre de 2019.

— Classe “Identificació i conservació en els arxius 
fotogràfics” al mòdul “Arxivística i Gestió de 
Documents”, a càrrec de Rafel Torrella. ESAGED 
(Fundació UAB), 3 de desembre de 2019.

 

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

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

— Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) per una 
beca de formació per al tractament i organització de 
documents fotogràfics. 1 persona (750 hores).

— Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) – Facultat de Filosofia i Lletres 
(Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic) per a la 
realització de tasques de tractament i conservació de 
documents fotogràfics. 1 persona (150 hores). 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Fotogràfic 3.281.439 ud

Bibliogràfic 1.651 ud

1844

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Els arxius de districte han centrat les accions de difusió en 
la celebració del Dia Internacional dels Arxius, amb activitats 
com el taller “Photo Family Talks”, que ha tingut lloc a l’Arxiu 
Municipal del Districte de Sant Andreu, la càpsula “Arxivística 
domèstica”, que s’ha ofert a l’Arxiu Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó i a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, diverses jornades de portes obertes als Arxius 
de Sant Andreu i Sant Martí i, sobretot, l’acollida del projecte 
expositiu “Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris” 
que s’ha organitzat als Arxius de Gràcia, Sants-Montjuïc i Nou 
Barris juntament amb les seves corresponents taules rodones. 

Pel que fa a les activitats educatives, els AMD han realitzat 94 
visites i 445 tallers, amb la participació de 3.311 alumnes en total.

Els serveis de consulta han atès 12.125 usuaris, s’han consultat 
29.885 documents i se n’han reproduït 96.117 a petició dels 
usuaris. També s’ha gestionat el préstec administratiu de 
5.887 documents. 

Els AMD han seguit ingressant documents procedents de les 
oficines dels districtes amb uns 390 metres aproximadament, 

3.4. Arxius municipals de districte

a més de les donacions de fons privats, entre els quals 
destaquen el fons Paco Camarasa de la Llibreria Negra y 
Criminal (AMDCV), el fons de l’Escola Griselda (AMDE), el fons 
Anna Grau (AMDSG), la col·lecció Martí-Codolar (AMDHG), la 
col·lecció Club Esportiu Júpiter (AMDSM), i la donació rebuda a 
l’AMDSA d’un pergamí datat del segle XV. 

S’ha continuat amb els tractaments dels fons documentals 
amb 27.347 documents descrits al gestor d’arxius. A més, s’han 
digitalitzat 270.600 imatges de preservació, corresponents, 
entre d’altres, a la Col·lecció de cartells de l’Arxiu municipal de 
l’Eixample i de l’Arxiu municipal de Sant Andreu, a la Col·lecció 
de programes de Festa Major de Sants i de les Corts, i als fons 
dels antics Ajuntaments de Gràcia, d’Horta, i de Sant Martí de 
Provençals.  

S’ha d’assenyalar, també, la continuïtat en les accions de 
formació i assessorament al personal de les oficines i a les 
tasques d’implantació del sistema AIDA als deu districtes 
durant els anys 2018 i 2019, un gran repte que ha permès 
posar en pràctica un sistema de gestió documental únic que, 
de manera gradual, s’està implementant a tot l’Ajuntament. 
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Arxiu Municipal del Districte 
de Ciutat Vella

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 34,20 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)

Acció i òrgans de govern 2011-2015 0,10

Actes protocol·laris i relacions externes 2009-2015 0,10

Finances 2012-2013 1,50

Urbanisme i obres 2014-2019 32,50

També s’ha ingressat, de manera extraordinària, el Fons Paco 
Camarasa, propietari de la Llibreria Negra y Criminal situada a 
la Barceloneta. Aquest fons, consistent en 36 ui, està format 
per documentació textual i fotogràfica d’entre els anys 1948 i 
2017. Així mateix també han ingressat, per donació, 8 llibres al 
fons bibliogràfic de l’Arxiu, que daten entre 2018 i 2019. 

GESTIÓ DOCUMENTAL

Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de 
gestió, s’han dut a terme 87 sessions de treball, 83 entrevistes 
de diagnosi, i 1.332 tutories en 6 dependències del Districte, 
amb la participació de 756 persones. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals dutes a terme als fons, 
s’ha seguit amb el control de qualitat de tots els topogràfics 
descrits al gestor AlbalaNet, corresponent a 421 ui de 
documentació d’entre els anys 1984 i 2014. També s’han dut 
a terme tasques d’avaluació i tria documental, especialment 
de segones eliminacions i duplicats per tal d’alliberar espai als 
dipòsits, corresponent a 305 ui de documentació d’entre els 
anys 1984 i 2003. 

S’ha finalitzat la instal·lació en caixes de preservació dels 
positius del fons fotogràfic de la Col·lecció Arxiu Popular de la 
Barceloneta i se n’ha fet el control de qualitat, corresponent a 
1920 ui de documentació dels anys 1910 al 1990. Així mateix 
també s’han reclamat préstecs pendents, corresponents a 
320 ud d’entre els anys 1990 i 2014. 

A més a més, destaquem la descripció al programari d’arxius 
de 1.667 registres, la majoria de la secció d’Urbanisme i obres 
però també de la secció d’Afers jurídics: 618 registres de la 
sèrie Llicències d’Activitats de l’any 2015, 244 registres de la 

sèrie Llicències d’Obres Majors de l’any 2015, 212 registres de 
la sèrie Llicències d’Obres Menors de l’any 2015, 464 registres 
de la sèrie Procediments Sancionadors d’entre els anys 1989 
i 2012, 5 registres de la sèrie Parcel·lacions d’entre els anys 
2005 i 2018, 104 registres de la sèrie Disciplina Urbanística 
d’entre els anys 1991 i 2014, 3 registres de la sèrie Enderrocs 
d’entre els anys 1991 i 1999, i 17 registres de la sèrie Llicències 
de Guals d’entre els anys 1985 i 2019. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva 
i condicionament del fons, cal destacar les actuacions 
d’urgència arran de les inundacions sofertes al soterrani de 
l’edifici del MACBA on se situen part dels dipòsits de l’Arxiu. 
Aquestes actuacions, que van afectar 495 ui, van consistir 
en l’assecament i canvi de caixes de conservació de la sèrie 
de Llicències d’Obres Menors, amb documentació d’entre 
els anys 1984 i 2005, de la sèrie de Disciplina Urbanística, 
amb documentació d’entre els anys 1976 i 1999, i de la sèrie 
d’Expropiacions del Fons de Foment de Ciutat Vella. 
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 8 644 652

Usuaris no presencials 257 185 442

TOTAL 265 829 1.094

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats 1.948

Documents prestats a les oficines 1.454

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 9.066

Digitals 721

TOTAL 9.787

ACTIVITATS

S’ha prestat en comodat 1 fotografia per a l’exposició “Els antics 
gegants de Súria” i s’ha reproduït 1 fotografia per al vídeo dels 
150 anys del Port de Barcelona (Benecé Produccions SL). 

1909

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.047,2 m

Visual 955 ud

Cartogràfic 33 ud

Fotogràfic 20.372 ud

Sonor 6 ud

Audiovisual 371 ud

Fons bibliogràfics 1.046 vol

Fons hemerogràfics 35 núm. capçaleres / 6 m
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Arxiu Municipal del Districte 
de l’Eixample

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 6,44 metres de documentació textual dels 
anys 1993 al 2009 a través de 5 transferències ordinàries, 
totes elles corresponents a la sèrie d’Atenció social bàsica 
individual i/o familiar. 

Cal destacar, també, l’ingrés per donació del Fons Escola 
Griselda, format per 2 ui que contenen, entre d’altres, els 
Llibres d’Actes del Consell Escolar, Certificats d’Estudis 
Primaris, documentació de l’Associació de Pares d’Alumnes, 
i projectes d’obres i planimetria de l’escola. Tota aquesta 
documentació data entre el 1960 i el 2019. L’ingrés s’ha 
produït pel tancament d’aquesta escola, situada al barri de 
Sant Antoni, fundada l’any 1950 per Maria Àngels Creus, una 
de les mestres formada a l’Escola Normal de la Generalitat 
Republicana. 

GESTIÓ DOCUMENTAL

Pel que fa a la formació d’usuaris, s’han realitzat 6 
assessoraments generals a un total de 10 membres del 
personal administratiu i tècnic del Districte. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals als fons, s’ha dut a terme 
la revisió i modificació de les descripcions existents d’acord al 
Mètode de Descripció AIDA, que han afectat 3.020 ud d’entre 
els anys 1990 i 2015. Així mateix, també s’ha realitzat el control 
de qualitat de la sèrie de Llicències d’Activitats, corresponents 
a 72 ml de documentació d’entre els anys 1999 i 2004. 

Pel que fa a les descripcions, s’han creat, al gestor d’arxius, 
1.931 registres nous, corresponents tots ells a la secció 
d’Urbanisme i obres: 2 registres de la sèrie de Parcel·lacions, 
d’entre els anys 2015 i 2018, 1.445 registres de la sèrie de 
Llicències d’Activitats, d’entre els anys 1982 i 2019, 2 registres 
de la sèrie de Llicències Urbanístiques (Inspeccions), d’entre 
els anys 2000 i 2004, 161 registres de la sèrie de Llicències 
d’Obres Majors, d’entre els anys 1990 i 2019, 282 registres 
de la sèrie de Llicències d’Obres Menors, d’entre els anys 
1985 i 2018, 30 registres de la sèrie d’Antecedents, d’entre 
els anys 1906 i 1997, 6 registres de la sèrie de Llicències de 
Guals, d’entre els anys 1963 i 2000, i 3 registres de la sèrie de 
Publicitat, d’entre els anys 2014 i 2017. 
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 3 1.232 1.235

Usuaris no presencials 5 126 131

TOTAL 8 1.358 1.366

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 2.669

Documents prestats a les oficines 1.339

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 8.427

Digitals 12.251

TOTAL 20.678

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva 
i condicionament del fons, cal destacar els problemes 
d’inundacions soferts a les instal·lacions de l’Arxiu, que han 
obligat, a partir del mes de maig, al tancament de l’equipament, 
amb el trasllat de part del fons documental a l’Arxiu Municipal 
del Districte de Sants-Montjuïc i el desplaçament del personal 
a les instal·lacions de la Seu del Districte, on s’ha prestat 
el servei de consulta i préstec. Aquestes eventualitats 
han provocat la interrupció dels diferents tractaments del 
fons documental que s’estaven portant a terme, des de la 
transferència de documents per part de les diferents unitats 
administratives del Districte, a la revisió i descripció d’unitats 
documentals o la neteja i adequació d’unitats d’instal·lació, 
a més de la suspensió de diverses activitats pedagògiques 
previstes per aquest any. 

Tot i així, s’ha pogut dur a terme la neteja d’elements nocius 
i duplicats de 12,7 metres de documentació de la sèrie 
d’Activitats de l’Ajuntament de Barcelona, datada entre els 
anys 1996 i 1998. 

A més, pel que fa a la digitalització, s’han obtingut 504 imatges 
de preservació de la Col·lecció de cartells de l’AMDE d’entre els 
anys 1984 i 2012. 
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ACTIVITATS

S’ha dut a terme la reproducció de documents per a les 
exposicions següents:

— 7 documents per a l’exposició “Edifici Transformadors” 
organitzada pel Departament de Persones i Territori del 
Districte de l’Eixample. 

— 2 documents per a l’exposició “Habitar Barcelona. Els 
reptes de l’habitatge en la Barcelona del segle XX” 
organitzada pel MUHBA Oliva Artés. 

S’han realitzat 5 reproduccions de fotografies per a les 
publicacions i projectes següents:

— 1 imatge per a la publicació Els Quatre Gats. Barcelona: 
 Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, 2019.

— 3 imatges per a la publicació L’Abans de Sant Antoni. 
Barcelona: Editorial Efadós, 2019. 

— 1 imatge per al projecte sobre barris i altres indrets de 
la ciutat de Barcelona, organitzat pel Museu Etnològic i 
de Cultures del Món. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.945 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

1976

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

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 27 transferències ordinàries 
amb un total de 49,25 metres de documentació dels anys 
1993 al 2019, dels quals destaquen 13 metres d’expedients 
d’Ocupació de Via Pública. També s’han incorporat 42 volums al 
fons bibliogràfic i 21 revistes al fons hemerogràfic ingressades 
per donació.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2009-2018 6,99

Afers jurídics 2014-2016 5

Informació i comunicació 2015-2016 0,75

Cultura 2016 4,37

Urbanisme i obres 2012-2019 23,37

Acció comunitària i benestar social 1993-2009 8,40

Esports 2014-2015 0,37
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També s’han produït els 12 ingressos extraordinaris següents:

— 7 metres de documentació al Fons personal Eulàlia 
Goula Goula, mestra destacada del barri. Aquest fons, 
amb documentació personal i professional d’entre els 
anys 1917 i 2017, consta de dietaris econòmics, llibres 
escolars, dibuixos, treballs i apunts universitaris, 
carnets universitaris, nòmines, revistes, agendes 
escolars, entrades a diferents espectacles, fulletons 
informatius, quaderns, retalls de diaris, postals, 
factures i bitllets. 

— 4 metres de documentació del Club Petanca 
Hostafrancs, donades pel Sr. Carles Latorre Sans, 
d’entre els anys 1960 i 1982.

 
— 4 metres de documentació de l’Associació Ciclista 

Montjuïc, donades pel Sr. Xavier Òdena Torrent, 
d’entre els anys 1917 i 2010. Es tracta d’estatuts, 
actes, documentació econòmica, activitats, publicitat, 
fotografies, butlletins i retalls de premsa. 

— 1,20 metres de documentació donades pel Sr. Josep 
Sanromà Baulo al Fons del Col·legi Lluís Vives i de 
l’Escola Barrufet, d’entre els anys 1950 i 2017. Es tracta 
de quaderns d’estudi, treballs de recerca, llibretes 
escolars, fotografies i calendaris escolars. 

— 1.001 documents d’entre els anys 2006 i 2019 donats 
pel Sr. Jordi Llaurador, la Sra. Laura Valls i el Sr. Jordi Goñi 
consistents en revistes, cartells, documentació textual i 
documentació gràfica sobre temàtica del Poble-sec. 

— 1 auca de la Festa Major de Sants de l’any 1949 donada 
pel Sr. Antonio Vives. 

— 6 documents donats per la Sra. Pilar Anglès Monfort 
sobre l’Escola Ginbó d’entre els anys 1968 i 2018, 
consistents en un dossier de recull de retalls de 
treballadors i famílies, díptics i fotografies del 50è 
aniversari. 

— 2 documents gràfics donats pel Sr. Vicente Martínez 
Bort d’entre els anys 1940 i 1947 sobre el Centenari de 
l’Espanya Industrial. 

— 30 documents donats pel Sr. Carles Carreras i Verdaguer 
d’entre els anys 1980 i 1990 sobre els barris de Sants 
i Hostafrancs: llibres, fotografies, gràfics i negatius de 
vidre. 

— 1 fotografia artística dels assistents a la inauguració 
de l’exposició “Sants, rails i vies” de l’any 2019, donada 
pel Sr. Ricard Marco Muñoz.

— 180 documents d’entre els anys 1945 i 1960 donats 
pel Sr. Jordi Morell Nuñez, consistents en àlbums de 
fotos de les Escoles Comercials de Sants.

— 141 fotografies d’entre els anys 1991 i 1997 donades 
pel Sr. Josep Maria Ribalta sobre el cobriment del 
primer cinturó de ronda (entre la carretera de Sants i 
l’avinguda de Madrid). 

GESTIÓ DOCUMENTAL

Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de 
gestió, s’han dut a terme 9 sessions de treball, 58 entrevistes 
de diagnosi, i 104 tutories en 9 dependències del Districte, 
amb la participació de 91 persones. 

Així mateix, també s’ha dut a terme formació sobre gestió 
documental a 9 usuaris durant el 2019. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han dut a terme les següents actuacions globals sobre els 
fons:

— Transport i trasllat de 1.752 caixes de documentació 
d’entre els anys 1940 i 2015 des de l’Arxiu Municipal 
del Districte de l’Eixample fins a l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sants-Montjuïc per motius de conservació, 
protecció i administració dels béns de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

— Inventari de 8 caixes de documentació d’entre els anys 
1977 i 2004 sobre el fons de l’Escola Barrufet. 
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— Inventari de 300 ud d’entre els anys 1920 i 2019 de la 
Col·lecció de cartells de l’AMDS.

— S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 
2.653 registres corresponents a 741 de la Col·lecció 
de programes de Festa Major de Sants (1980-2005), 
1.400 de la sèrie de Llicències d’Activitats (2003), 100 
de la sèrie de Llicències d’Obres Majors (2011-2012), 
i 412 registres corresponents a plànols d’antecedents 
de llicències (1920-1950). 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa a les tasques de condicionament preventiu, s’ha dut 
a terme un canvi de 275 caixes de documentació durant les 
transferències ordinàries degut a què el contenidor no estava 
en bones condicions. 

Per altra banda, s’han restaurat 20 cartells de la Col·lecció 
de cartells de l’AMDS sobre temàtica de la transició política 
(1975-1995). 

En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han obtingut 
25.900 imatges de preservació corresponents a la Col·lecció 
de programes de Festa Major de Sants d’entre els anys 1980 
i 2005. 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 23 380 403

Usuaris no presencials 1.797 1.666 3.463

TOTAL 1.820 2.046 3.866

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 15.622

Documents prestats a les oficines 569

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 5.799

Digitals 2.418

TOTAL 8.217
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ACTIVITATS

Exposicions i activitats paral·leles

L’exposició que ha albergat l’Arxiu durant l’últim trimestre de 
l’any 2019 ha estat “Barcelona, 1979. La democràcia des dels 
barris”, la qual s’ha mostrat a la sala d’exposicions Anselm 
Cartañà des del 26 de setembre de 2019 fins al 17 de gener de 
2020 i, en total, l’han visitat 416 persones. Així mateix, es va 
dur a terme una visita comentada el dia de la seva inauguració 
on van haver-hi 35 assistents i el 14 de novembre de 2019 va 
tenir lloc la taula rodona relacionada amb l’exposició “Sants-
Montjuïc: transformar i democratitzar el barri (i la ciutat)” a 
càrrec de Francesc Vilanova (moderador), Carles Carreres, 
Ivan Miró, Rosa Vidiella i Aurora Ribas, a la qual van assistir-hi 
35 persones. 

A banda d’aquesta exposició, l’Arxiu també ha col·laborat, amb 
la reproducció de documentació, en la mostra “Sants, rails i 
vies”, ubicada permanentment a la Rambla de Sants a partir 
del 28 de setembre de 2019. 

Activitats educatives

Pel que fa a les activitats educatives, s’han realitzat 11 visites 
a 392 alumnes de Primària, 1 visita a 20 alumnes universitaris 
i 3 visites educatives més amb un total de 85 assistents. 
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PUBLICACIONS PRÒPIES I EN COL·LABORACIÓ

En referència a les publicacions de l’Arxiu, l’AMDS, juntament 
amb la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i els Serveis 
Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, ha publicat el llibre 
Sants-Montjuïc i la salvaguarda del patrimoni documental, 
de Daniel Venteo. Per altra banda, s’ha col·laborat en la 
reproducció de fotografies per al Calendari 2020 de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, editat per Efadós. 

REPRODUCCIONS DE DOCUMENTS

En total, pel que fa a la reproducció de documents, se n’han 
deixat 297 per a 23 accions relacionades amb els mitjans de 
comunicació, i 90 per a 5 publicacions en paper. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.093,05 m

Visual 7.196 ud

Cartogràfic 238 ud

Fotogràfic 54.309 ud

Sonor 124 ud

Audiovisual 242 ud

Fons bibliogràfics 3.131 vol

Fons hemerogràfics 1.141 núm. capçaleres / 97 m

1597

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

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

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 89,48 metres de documentació textual dels 
anys 1994 al 2017 a través de 5 transferències ordinàries. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Finances 2015-2017 1,11

Patrimoni municipal 2015-2017 0,37

Urbanisme i obres 2005-2017 14,24

Acció comunitària i benestar social 1994-2009 17,50

Fons de la institució del Frenopàtic - 56,25
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Durant el 2019 també s’han produït els següents ingressos 
extraordinaris:

— 21 exemplars d’entre els anys 1970 i 1972 del Boletín 
Oficial Informativo del Futbol Club Barcelona, donades 
pel Sr. Jordi Sánchez.

— 5 fotografies d’entre els anys 1968 i 1975 sobre 
urbanisme i edificacions del barri de les Corts, donades 
per la Sra. Mercè Tatjer. 

— 7 metres de llibres i revistes d’entre els anys 1935 i 
2005 referents a l’entorn territorial i social de les Corts, 
provinents de la Biblioteca Montserrat Abelló. 

A més, s’han incorporat 5 volums al fons bibliogràfic i 21 
revistes al fons hemerogràfic provinents de donacions 
particulars. 

GESTIÓ DOCUMENTAL 

Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de gestió, 
s’han dut a terme 57 tutories en 5 dependències del Districte, 
amb la participació de 36 persones. Així mateix, també s’han 
dut a terme 11 assessoraments generals en matèria de gestió 
documental. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

En referència a les actuacions globals sobre el fons, s’han dut 
a terme prospeccions a 11.579 expedients d’entre els anys 
1985 i 2013 corresponents a les sèries d’Atenció social bàsica 
individual i/o familiar, d’Obres Menors i d’Obres Majors per tal 
de corregir possibles errors de descripció al programari Albalà 
que s’havien realitzat prèviament.

D’altra banda, s’ha realitzat la reordenació del fons històric 
de l’antic municipi de les Corts a partir de la codificació dels 
fitxers i la seva introducció al programari Albalà, consistent en 
47 ui amb documentació dels anys 1823 a 1897. 

També cal destacar les següents descripcions del fons 
municipal i de col·leccions:

— 105 registres de la Col·lecció de programes de Festa 
Major (1952-2016).

— 183 registres de la Col·lecció de punts de llibre (2006-
2018). 

— 49 registres de la Col·lecció fotogràfica Josep Maria 
Font (1960-1969).

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Pel que fa al condicionament preventiu, s’ha dut a terme, 
mitjançant seguiment trimestral, un control de plagues que ha 
afectat 7.110 documents. 

D’entre els projectes de digitalització duts a terme a l’Arxiu, 
s’han obtingut 549 imatges de preservació de la Col·lecció de 
punts de llibre (2006-2018), 4.926 imatges de la Col·lecció de 
programes de Festa Major (1956-2019), 9.470 imatges del 
Fons històric de l’antic municipi de les Corts (1823-1897), i 
147 imatges del Fons fotogràfic Josep Maria Font (1960-
1969). 



94

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.052 m

Visual 5.736 ud

Cartogràfic 401 ud

Fotogràfic 18.526 ud

Sonor 49 ud

Audiovisual 869 ud

Fons bibliogràfics 5.150 vol

Fons hemerogràfics 171 núm. capçaleres / 21 m

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 173 304 477

Usuaris no presencials 310 548 858

TOTAL 483 852 1.335

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 528

Documents prestats a les oficines 468

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 7.499

Digitals 4.502

TOTAL 12.001

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 16 grups de Primària, 
amb un total de 783 assistents, 2 grups de Secundària, amb un 
total de 83 alumnes, i ha dut a terme 13 activitats educatives 
més amb l’assistència de 365 persones. Així mateix, pel que fa 
a l’alumnat de Primària, ha impartit 17 tallers on han participat 
227 assistents. 

Pel que fa a les col·laboracions en exposicions i publicacions, 
s’han prestat, per comodat, 10 documents per a l’exposició 
“125 aniversari de l’escola Ausiàs March”, la qual ha tingut lloc 
a l’espai expositiu de la seu del Districte de les Corts d’entre 
el 5 de març al 26 d’abril de 2019. Per altra banda, a l’AMDC 
s’han dut a terme 48 reproduccions de documents per a 
publicacions. 

1820
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DEL DOCUMENT  
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DEL DOCUMENT  
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Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 38,9 metres de documentació textual del 
1980 al 2018 a través de 19 transferències ordinàries, dels 
quals destaquen 14 metres de llicències d’Obres Menors. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Actes protocol·laris i relacions externes 2011-2015 0,2

Afers jurídics 2011-2016 0,6

Informació i comunicació 2007-2018 0,3

Finances 2013 1,9

Urbanisme i obres 1980-2018 31,6

Acció comunitària i benestar social 1995-2009 4,3

Així mateix, s’ha ingressat de manera extraordinària el Fons 
Anna Grau, consistent en 13 ui amb documentació d’entre els 
anys 1953 i 1981. Anna Grau (1919-1990), pedagoga catalana, 
va dirigir des de l’any 1953 l’escola que portava el seu nom, la 
primera escola privada de Barcelona dedicada a l’ensenyament 
d’alumnes amb necessitats especials. El seu fons és personal 
i familiar, amb una part molt significativa dedicada a la seva 
activitat docent, el qual inclou documents personals (textuals, 
fotografies, diapositives, etc.) i documentació relacionada 
amb l’escola: correspondència, plànols de l’edifici, materials 
didàctics, informes d’alumnes, pel·lícules, fotografies, vinils de 
música i el fons bibliogràfic. 

GESTIÓ DOCUMENTAL

S’ha finalitzat la implantació del sistema AIDA a les diferents 
oficines del Districte, tot consolidant l’Arxiu com a referent 
en la gestió documental. En aquest projecte, durant el 2019 
s’han dut a terme 28 sessions de treball i 121 tutories en 8 
dependències del Districte, amb la participació d’un total 
de 82 persones. Així mateix, també s’han dut a terme 2 
assessoraments generals en matèria de gestió documental a 
10 persones.   
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 1.470 
registres, corresponents a 791 a la sèrie de Llicències 
d’Activitats (1987-2015), 134 a la sèrie Obres Majors (2015), 
403 a Obres particulars (1843-1860), i 142 registres més de 
diverses sèries.  

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Pel que fa a la conservació preventiva i condicionament del 
fons, s’han dut a terme les actuacions següents: 

— Eliminació de còpies i elements nocius de 1.485 ud 
de la sèrie d’Obres Majors: 823 ud de la sèrie Q129 
(2011) i 662 ud de la sèrie Q127 (2000-2003), i el seu 
condicionament en caixes de conservació permanent. 

— Tractament de 1.112 ud de la sèrie d’Obres Menors Q129 
(2002), tot eliminant-ne duplicats i traient elements 
nocius per tal de poder instal·lar adequadament els 
expedients que són de conservació permanent. 

— Revisió i eliminació de 78 ui de les sèries Q129 Obres 
Menors (2011) i Q125U18 Inspecció (1996-2012) tot 
incorporant, als expedients, els topogràfics i el seu 
condicionament en caixes de conservació permanent.

 
— Aplicació del Calendari de Conservació i Accés sobre 95 

ui pertanyents a diverses sèries, especialment sobre 
la sèrie de Llicències d’Ocupació de la Via Pública amb 
documentació d’entre els anys 2003-2005. 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 7 483 490

Usuaris no presencials 371 221 592

TOTAL 378 704 1.082

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.623

Documents prestats a les oficines 430

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 2.806

Digitals 6.102

TOTAL 8.908
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ACTIVITATS

Enguany l’Arxiu ha rebut una visita general al centre amb 
l’assistència de 14 persones. Pel que fa a les activitats 
educatives, s’ha dut a terme una visita a 14 alumnes de 
Secundària i 1 taller sobre fotografia per commemorar el Dia 
Internacional dels Arxius amb l’assistència de 10 persones. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.269,88 m

Cartogràfic 634 ud

Fotogràfic 17.959 ud

Fons bibliogràfics 381 vol

Fons hemerogràfics 10 núm. capçaleres / 3,5 m

1714
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Arxiu Municipal del Districte  
de Gràcia

INGRÉS DE FONS

S’han incorporat, al fons de l’Arxiu, 45,24 metres de 
documentació administrativa del 1991 al 2013 provinents 
de 43 transferències ordinàries, de les quals destaquen 
22,8 metres d’expedients de la sèrie d’Atenció social bàsica 
individual i/o familiar.

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2013 0,36

Afers jurídics 2009-2013 1,32

Finances 2008-2013 2,04

Urbanisme i obres 1991-2014 18,72

Acció comunitària i benestar social 1993-2019 22,8

A més, s’han ingressat de manera extraordinària, a través de 
diferents donacions: 

— 43 documents (cartells) de l’Associació de veïns Vila 
de Gràcia, concretament de l’Assemblea democràtica 
de Gràcia, d’entre els anys 1972 i 1979, a la Col·lecció 
Genona Biosca Rovira.

 
— 3 ui i 43 fotografies d’entre els anys 1782 i 1992 a la 

Col·lecció Àngela Rais Tost.

— 128 documents d’entre 1875 i 1919 a la Col·lecció 
Josep Casellas i Miret, els quals es basen, en la seva 
majoria, en l’obra literària i gràfica de l’autor. 

— Documentació pendent d’ingrés d’entre els anys 
1957 i 2019 al Fons Esbart Lluís Millet, relativa a 
l’activitat pròpia de l’entitat: documents fundacionals, 
administratius, actes, correspondència, fotografies, 
cartells, etc. 

— 14 ui d’entre els anys 1941 i 2011 a la Col·lecció 
Palomares-Larreula, consistent en documentació 
d’un treballador de l’editorial Bruguera de naturalesa 
diversa: documents administratius, correspondència, 
manuscrits, fotografies, revistes, etc. 

— 45 cartells d’entre els anys 1970 i 1980 a la Col·lecció 
de cartells de l’AMDG. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL

S’han dut a terme 7 sessions de formació en matèria de gestió 
documental a 13 assistents i 36 assessoraments generals a 
36 treballadors/es de les oficines del Districte. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa al tractament global dels fons, cal destacar l’estudi 
que s’ha dut a terme de la documentació del Fons Ajuntament 
de Barcelona i Ajuntament de Gràcia per saber en quin punt 
es troba respecte del tractament i, a més, per planificar-ne el 
tractament futur. Aquesta actuació s’ha realitzat sobre 8.515 
ui amb documentació des del segle XIX fins al 2006. 

A més, s’han netejat i descrit 10 ui de la sèrie Q135, amb 
documentació que va des de 1900 fins a 1980, s’ha finalitzat 
la revisió, neteja i descripció al gestor de l’arxiu de 65 ui amb 
expedients de transmissió de Llicències d’Activitats (amb 
documentació d’entre 1993 i 2019), s’han instal·lat correctament 
2.803 cartells de l’AMDG d’entre els anys 1850 i 2017 i també s’han 
instal·lat 2.633 ui de les sèries Q122 i Q129 amb documentació 
d’entre els anys 1984 i 2013, i s’ha dut a terme la neteja i un 
primer inventari de 14 ui corresponents a la Col·lecció Palomares-
Larreula, amb documentació d’entre 1941 i 2011. 

Pel que fa a la descripció al programari d’arxius, s’han 
descrit 11.254 registres de documentació textual, dels quals 
destaquen els 5.476 registres de la secció d’Urbanisme i obres 
(1900-2019) i els 3.863 de la secció d’Acció i benestar social 
(1987-2019). Així mateix, cal sumar la descripció de 2.703 
registres de la Col·lecció de cartells de l’AMDG (1850-2019) i 4 
més de la Col·lecció de programes de la Festa Major de Gràcia 
(1903-1959). Pel que fa a la documentació fotogràfica, s’han 
descrit 723 registres, la majoria d’ells corresponents a fons 
privats. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En referència al condicionament dels fons, s’ha realitzat un 
estudi per determinar el pla de restauració del Fons Ajuntament 
de Gràcia, que ha afectat 421 ui amb documentació d’entre els 
anys 1870 i 1897. 

En el marc del projecte de digitalització de fons, s’han 
obtingut un total de 108.704 imatges de preservació: 107.267 
corresponents a documentació textual del Fons Ajuntament 
de Gràcia i 1.437 corresponents a documentació fotogràfica 
de col·leccions de donacions privades. 
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 6 389 395

Usuaris no presencials 498 61 559

TOTAL 504 450 954

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.947

Documents prestats a les oficines 585

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 3.503

Digitals 3.786

TOTAL 7.289

ACTIVITATS

Durant el 2019, l’Arxiu de Gràcia ha estat un dels centres que 
ha acollit l’exposició “Barcelona, 1979. La democràcia des dels 
barris” a la sala d’exposicions de la Biblioteca Jaume Fuster, 
des del 7 de setembre fins al 20 d’octubre de 2019, per on hi 
han passat 1.500 visitants. Com a complement a la mostra, 
el 3 d’octubre s’hi va celebrar la taula rodona “Gràcia: cultura, 
festes i associacionisme”, amb la participació de Francesc 
Vilanova (moderador), Vicenç Sanclemente, Joana Uribe, 
Jordi Costa, Josep Fornés i Xavier Valls, on van assistir-hi 10 
persones. 

Pel que fa a les activitats educatives, s’han realitzat 4 tallers 
amb l’assistència de 282 alumnes de Secundària, i 1 taller 
relacionat amb la història oral per a entitats del Districte i 
públic en general, on van assistir-hi 30 persones. Així mateix, 
s’ha posat en marxa el projecte de reconstrucció de la 
memòria de la Comunitat Gitana de Gràcia, en col·laboració 
amb el Districte de Gràcia i amb la participació de l’Escola 
Nou Patufet, el Col·legi Sant Josep, l’Institut Vila de Gràcia, i 
l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia. 
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RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.141,85 m

Visual 1.820 ud

Cartogràfic 12 ud

Fotogràfic 20.510 ud

Sonor 52 ud

Audiovisual 25 ud

Fons hemerogràfics 300 / 30 m

s.XVII

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT

També s’ha col·laborat amb la reproducció de fotografies, tant 
per a mitjans audiovisuals i exposicions, amb un total de 19 
reproduccions, com per a publicacions, amb un total de 22 
reproduccions. 
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Arxiu Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó

INGRÉS DE FONS

S’han incorporat, al fons de l’Arxiu, 9,54 metres de documentació administrativa d’entre els anys 
1993 i 2013 provinents de 3 transferències ordinàries. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2004-2013 1,82

Actes protocol·laris i relacions externes 2007-2013 0,15

Afers jurídics 2013 0,36

Finances 2012-2013 0,024

Patrimoni municipal 2010 0,012

Urbanisme i obres 2011-2013 0,09

Acció comunitària i benestar social 1993-2009 7,08

Així mateix, s’ha produït un ingrés extraordinari corresponent a 700 documents de la Col·lecció 
Martí-Codolar, la qual s’ha incorporat a l’Arxiu en mode de cessió en comodat per 20 anys. Aquesta 
col·lecció consta d’imatges (negatius i positius) realitzades per Joaquim Maria Pascual i Martí-
Codolar (Kimm), les quals daten entre 1847 i 1905, i la majoria d’elles retraten els inicis del que va 
ser el primer zoo de Barcelona. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL 

Durant el 2019 s’ha dut a terme la implantació del sistema 
AIDA a les oficines del Districte, tot oferint 21 sessions de 
treball, 70 entrevistes, i 223 tutories en 10 dependències i amb 
la participació d’un total de 81 persones. Així mateix, també 
s’han realitzat 6 sessions de formació en matèria de gestió 
documental a 9 assistents i 18 assessoraments generals a 23 
treballadors/es de les esmentades oficines. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa al condicionament dels fons, s’han dut a terme les 
següents actuacions:

— Neteja, descripció i instal·lació d’11,8 metres 
d’expedients pertanyents a la sèrie d’Obres Majors 
(2006). 

— Tractament de 600 positius del darrer terç del segle XX 
del Fons de l’Ajuntament de Barcelona. 

— Classificació, instal·lació i descripció de 626 fotografies 
del Fons Desideri Díez (1900-2002). 

— Realització d’un estudi de la documentació del dipòsit 
per saber en quin punt es troba respecte del tractament 
actual i la planificació del tractament futur. Aquesta 
actuació s’ha realitzat sobre 9.682 ui i 13 àlbums amb 
documentació d’entre els segles XVIII i XIX. 

— Actualització dels descriptors dels Fons Felip Capdevila 
i Jaume Caminal. 

A més, s’han descrit un total de 1.803 registres de documentació 
textual al programari d’arxius, dels quals 348 pertanyen al Fons 
de l’antic Ajuntament de Sant Joan d’Horta (1821-1903), i la 
resta, 1.455, pertanyen al Fons de l’Ajuntament de Barcelona 
(1963-2019). Així mateix, també s’han descrit 760 registres 
de documentació fotogràfica pertanyent a fons de donacions 
privades, com ara de Felip Capdevila, del Foment Hortenc, de 
Desideri Díez, i de Jaume Caminal. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En referència al condicionament dels fons, s’ha realitzat 
un estudi per determinar el pla de restauració del Fons 
Ajuntament de Sant Joan d’Horta, que ha implicat 139 ui de 
documentació d’entre els anys 1776 i 1904. També s’han 
canviat 1.000 capses no normalitzades del dipòsit per capses 
de conservació permanent. 

A través dels projectes de digitalització s’han obtingut un total 
de 39.083 imatges de preservació, la gran majoria d’elles, 
38.980, pertanyents al Fons de l’Ajuntament de Sant Joan 
d’Horta (1766-1904), mentre que les 58 restants pertanyen al 
fons privat de Desideri Díez (1900-2002). 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 17 228 245

Usuaris no presencials 234 134 368

TOTAL 251 362 613

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 2.038

Documents prestats a les oficines 175

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 1.470

Digitals 3.006

TOTAL 4.476
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ACTIVITATS

Durant el mes de juny de 2019 s’ha dut a terme, dins el marc del 
Dia Internacional dels Arxius, el taller “Arxivística domèstica”, 
on han assistit 15 persones. 

Pel que fa a la reproducció de documents, s’ha col·laborat 
amb 43 reproduccions de fotografies per a publicacions i 8 
fotografies antigues més d’Horta per projectar en un chroma 
situat a la plaça Eivissa el dia 15 de desembre de 2019 amb 
l’objectiu de promocionar el comerç de proximitat. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.191,74 m

Visual 320 ud

Cartogràfic 11.417 ud

Fotogràfic 11.307 ud

Fons bibliogràfic 2.292 vol

Fons hemerogràfics 190 núm. capçaleres / 12 m

1766
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DEL DOCUMENT  
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DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2019

105

Arxiu Municipal del Districte  
de Nou Barris

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 21,84 metres de documentació textual d’entre els anys 1993 i 2014 a través de 14 
transferències ordinàries, dels quals destaquen els 11,76 metres de documentació pertanyent a la 
sèrie d’Atenció social bàsica individual i/o familiar. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2014 0,48

Actes protocol·laris i relacions externes 2001-2014 0,48

Finances 2010-2014 2,76

Urbanisme i obres 2014 6,36

Acció comunitària i benestar social 1993-2014 11,76

Així mateix, durant el 2019 s’han produït els ingressos extraordinaris següents: 

— La família de Pilar Nieto ha donat 1 document audiovisual i 11 fotografies sobre el barri de 
la Trinitat Nova al voltant dels anys 1960-1970. Es tracta d’imatges d’àmbit domèstic que 
mostren la vida quotidiana del barri i n’il·lustren els canvis urbanístics. 

— Donació d’Aurelio Díaz Fernández de 2 documents originals fruit del seu treball com a 
antropòleg per al Laboratori de Sociologia ICESB, que daten entre 1986 i 1987. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL 

Enguany s’ha dut a terme la implantació del sistema AIDA a 
les oficines del Districte, tot oferint 41 sessions de treball, 
59 entrevistes i 256 tutories en 9 dependències i amb la 
participació d’un total de 81 persones. Aquestes sessions, 
que han tingut una durada de més de 330 hores, han tractat 
conceptes bàsics del sistema de gestió documental en relació 
al directori electrònic, l’arxiu de gestió, el tractament de 
fotografia digital i la signatura electrònica. Així mateix, també 
s’han dut a terme 6 sessions d’assessorament generals a 8 
treballadors/es del Districte. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

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

— Tractament de 528 ud (1972-2001) sobre projectes 
d’Obra Pública, que han comportat la seva corresponent 
tria, classificació, ordenació, descripció i instal·lació. 

— Neteja de 525 ui de documentació (1993-2003) 
d’elements nocius i duplicats de la sèrie Q122 Activitats. 

— Avaluació i tria de 51 ui de documentació (1990-2019) 
de la sèrie Q157 Llicències d’ocupació de la Via Pública.

— Expurgo de 770 ud (1982-2007) de la Col·lecció de 
reculls. 

A més a més, aquest any s’han descrit, al programari d’arxius, 
1.648 registres del Fons Ajuntament de Barcelona, dels que 
cal destacar 252 de la sèrie de Relacions amb organismes i 
àmbits privats, 148 de la sèrie de Reculls de premsa, 268 de la 
sèrie d’Activitats, 421 de la sèrie d’Ocupació de la Via Pública, 
i 325 de la sèrie d’Atenció social bàsica individual i/o familiar. 
Així mateix, pel que fa a la documentació visual, s’han descrit 
393 registres de la Col·lecció de cartells de l’AMDNB (1996-
2017). 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 17 184 201

Usuaris no presencials 179 24 203

TOTAL 196 208 404

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 715

Documents prestats a les oficines 206

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 2.414

Digitals 3.301

TOTAL 5.715
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ACTIVITATS

Durant el 2019, l’Arxiu de Nou Barris ha estat un dels centres 
que ha acollit l’exposició “Barcelona, 1979. La democràcia des 
dels barris” a la Sala Cava del Centre Cívic Can Basté, des del 5 
de setembre al 5 d’octubre de 2019. Com a complement de la 
mostra, el 19 de setembre s’hi va celebrar la taula rodona “Nou 
Barris: la dignitat de la lluita des del nord de la ciutat”, amb la 
participació de Cristian Ferrer (moderador), Albert Recio, Jordi 
Mena i Arnaldo Gil, on van assistir-hi 15 persones. 

També s’ha col·laborat amb la reproducció de diversos 
documents conservats a l’Arxiu, concretament 10 per a 
mitjans audiovisuals i exposicions, i 21 per a publicacions.  

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 871,80

Visual 1.934 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

2017

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

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 38,16 metres de documentació textual d’entre els anys 1993 i 2014 a través de 18 
transferències ordinàries. Destaquen, pel seu volum, els 17,04 metres d’expedients d’Activitats i els 
9,36 metres d’expedients referents a Obra Menor. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Afers jurídics 2011 0,12

Cultura 1999-2006 2,88

Seguretat i atenció ciutadanes 2011-2014 0,24

Urbanisme i obres 1997-2013 28,32

Acció comunitària i benestar social 1993-2004 6,60

Així mateix, ha ingressat a l’Arxiu, de forma extraordinària i per donació, un pergamí de l’any 1426 
sobre l’establiment d’un fragment de terra al terme de “Sant Andreu de Palomare”, al lloc anomenat 
“Lo Cireral”. El seu contingut aporta informació d’interès per a la història de Sant Andreu i es 
tracta del document complet més antic conservat a l’AMDSA. A part d’aquest ingrés, també s’han 
incorporat, al fons de l’Arxiu, 4 volums al fons bibliogràfic i 8 revistes a l’hemeroteca provinents de 
donacions particulars. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL 

Enguany s’ha dut a terme la implantació del sistema AIDA a 
les oficines del Districte, tot oferint 59 sessions de treball, 43 
entrevistes i 86 tutories en 9 dependències i amb la participació 
d’un total de 43 persones. Aquest projecte, generalitzat a tot 
l’Ajuntament, permet un accés comú de la documentació per a 
tot el personal, una organització més intuïtiva i endreçada dels 
directoris de xarxa, una optimització de l’espai informàtic, així 
com una ordenació i avaluació de la documentació en paper. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Com a actuacions globals als fons, aquest any s’ha dut a 
terme l’avaluació i tria de 3,36 metres d’expedients referents 
a matrimonis civils del Registre Civil Municipal (1995-2012) 
i de 26,4 metres d’expedients de Llicències d’Obres Menors 
(2000-2001). 

Del Fons de l’Ajuntament de Barcelona s’han descrit, al 
programari d’arxius, 1.487 registres, dels quals destaquen 
1.427 expedients de la sèrie d’Activitats d’entre els anys 2012 i 
2019. A part, també s’han descrit 607 registres corresponents 
a la Col·lecció de cartells de l’AMDSA. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

Durant el 2019 s’han obtingut un total de 33.587 imatges 
de preservació com a resultat de la digitalització de diversos 
fons i col·leccions de l’Arxiu, a destacar les 28.807 imatges 
pertanyents a expedients de la Junta de Regants de la Sèquia 
Comtal dels anys 1901 a 1985, i les 3.500 imatges obtingudes 
de la digitalització de la Col·lecció de cartells de l’Arxiu. 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 30 271 301

Usuaris no presencials 187 162 349

TOTAL 217 433 650

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.168

Documents prestats a les oficines 245

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 770

Digitals 1.878

TOTAL 2.648
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ACTIVITATS

Pel que fa a les activitats que s’han dut a terme a l’Arxiu 
durant el 2019, cal destacar 3 visites generals al centre on han 
assistit 33 persones, així com la realització de 5 tallers amb 
l’assistència de 52 participants. 

En el marc del Dia Internacional dels Arxius, el dia 3 de juny 
de 2019 s’ha ofert el taller “Photo Family Talks” on han 
participat 10 persones. El taller ha consistit en què, a partir 
d’una fotografia familiar, es destaca el treball que poden 
desenvolupar els arxivers domèstics tot revelant els codis 
de les seves pròpies imatges i aprenent a com conservar i 
descriure les fotografies personals. 

Així mateix, pel que fa a col·laboracions en publicacions, 
s’han reproduït 253 documents al respecte, alguns dels quals 
han servit per il·lustrar el calendari d’enguany que edita el 
Departament de Comunicació del Districte de Sant Andreu. 

RESUM DEL FONS 

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.633,75 m

Visual 5.661 ud

Fotogràfic 19.333 ud

Fons bibliogràfic 267 vol

Fons hemerogràfics 228 núm. capçaleres / 11 m

1426

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2017

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

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 58,20 metres de documentació textual dels anys 1993 al 2019 a través de 10 
transferències ordinàries, dels quals destaquen els 20,88 metres de documentació de la sèrie 
d’Atenció social bàsica individual i/o familiar, i els 15,24 metres de documentació de la sèrie 
d’Activitats. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 1993-2015 3,60

Afers jurídics 2013-2014 2,16

Finances 2011-2013 4,92

Urbanisme i obres 2003-2019 26,64

Acció comunitària i benestar social 1993-2009 20,88

A més, al Fons de l’Ajuntament de Barcelona, també han ingressat 25 llibres corresponents a la sèrie 
de Concessió de premis (Paraules d’Icària) que daten d’entre el 2007 i el 2019. Dins dels ingressos 
bibliogràfics en general, s’ha produït igualment la donació de 2 volums durant aquest any. 

Pel que fa a ingressos extraordinaris, durant el 2019 s’han incorporat dues col·leccions: la Col·lecció 
Club Esportiu Júpiter, amb la donació de 3,5 metres de documentació textual i 20 fotografies d’entre 
els anys 1909 i 1988, i la Col·lecció dels Jubilats de MACOSA-Alstom, amb la donació d’1,08 metres 
de documentació textual, fotogràfica, gràfica i audiovisual que data entre els anys 1952 i 1994. 
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USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 24 532 556

Usuaris no presencials 168 37 205

TOTAL 192 569 761

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.627

Documents prestats a les oficines 416

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 5.551

Digitals 10.847

TOTAL 16.398

GESTIÓ DOCUMENTAL

S’han dut a terme 2 sessions presencials de formació d’usuaris 
en matèria de gestió documental i tractament arxivístic de 4 
hores de durada. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 1.537 
registres, dels quals destaquen 763 corresponents a la sèrie 
d’Urbanisme i obres i 113 registres de la Col·lecció Club Esportiu 
Júpiter, amb documentació tant textual com fotogràfica. 

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Durant el 2019 s’ha restaurat la documentació textual i 
fotogràfica de la Col·lecció Club Esportiu Júpiter, que en total 
ha consistit en la restauració de 35 ui equivalent a 8.489 
pàgines i 20 fotografies. 

Pel que fa als projectes de digitalització, aquest any s’han 
obtingut 47.775 imatges de preservació sobre documentació 
textual del Fons de l’antic Ajuntament de Sant Martí de 
Provençals, d’entre els anys 1843 i 1897. 
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ACTIVITATS

En el marc dels projectes de difusió organitzats des de l’Arxiu, 
destaca una jornada de portes obertes amb la participació de 
12 assistents. D’entre les activitats educatives que s’ofereixen, 
s’han realitzat 2 visites a grups d’Educació Primària amb 
l’assistència de 49 alumnes, i s’han organitzat un total de 12 
tallers: 7 per a alumnes de Primària, on han participat 146 
estudiants, i 5 per a alumnes de Secundària, on hi han hagut 
96 assistents. 

D’altra banda, des de l’Arxiu s’ha col·laborat en la reproducció 
de documentació per a diferents tipus de projectes de difusió: 
s’han reproduït 27 documents per a mitjans audiovisuals, 47 
per a publicacions, i 105 per a exposicions.  

RESUM DEL FONS 

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 1.647,06 m

Visual 7.680 ud

Cartogràfic 150 ud

Fotogràfic 40.546 ud

Sonor 25 ud

Audiovisual 6 ud

Fons bibliogràfics 3.387 vol

Fons hemerogràfics 267 núm. capçaleres / 9 m

1740

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2019

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Els arxius centrals s’ocupen de 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 2019 s’han 
centrat en 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. 

Pel que fa a la implantació del sistema AIDA, i de forma global, 
els arxius centrals han dut a terme un total de 107 sessions 
de treball i han organitzat 8 arxius de gestió. També s’han 
ofert 5 cursos de formació en arxius amb un total de 12 
hores i l’assistència de 31 treballadors, i s’han dut a terme 47 
assessoraments generals sobre diversos aspectes de gestió 
documental. 

3.5. Arxius centrals 

A través de les transferències de documents que es produeixen 
des d’unitats productores, als arxius s’han ingressat uns 426 
metres de documentació textual. A més, s’han prestat 5.101 
expedients a les oficines, s’han consultat 1.520 documents i 
han estat atesos 621 usuaris. 

Així mateix, s’han descrit al programari d’arxius 10.381 
registres, la majoria pertanyents a les seccions F100 
(Recursos humans), Q100 (Urbanisme i obres), S100 (Sanitat 
i salut públiques), i X100 (Acció comunitària i benestar social) 
del Quadre de Classificació Uniforme. 

Enguany també s’inclouen les dades referents a l’Arxiu Central 
de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona i a l’Arxiu de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, 
pertanyents a ens municipals de l’Ajuntament. 
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Arxiu Central  
de Drets Socials

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 61,67 metres de documentació 
textual del 1980 al 2019, a través de 37 transferències, dels quals destaquen 35,60 metres de la 
secció d’Acció comunitària i benestar social, i 20,44 metres de la secció de Finances. Així mateix, 
també s’han transferit, a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, 1,87 metres de documentació 
corresponent a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (d’entre els anys 1980 i 2016) i 6,99 metres 
de documentació provinents de l’Antic Consorci Institut d’Infància i Adolescència (d’entre els anys 
1998 i 2018). 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2011-2017 0,33

Actes protocol·laris i relacions externes 2005-2017 0,70

Afers jurídics 2005-2015 0,40

Organització i coordinació administratives 1995-2017 2,15

Recursos humans 1999-2018 0,76

Informació i comunicació 1986-2014 0,11

Finances 1996-2018 20,44

Patrimoni municipal 1999 0,01

Sanitat i salut públiques 1980-2016 1,32

Acció comunitària i benestar social 1992-2019 35,60
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GESTIÓ DOCUMENTAL 

En el marc del projecte d’implantació del sistema AIDA, s’han 
dut a terme 15 reunions, 48 entrevistes i 98 tutories a 54 
persones de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb la seva 
corresponent supervisió a l’hora de fer efectiva la implantació. 
Igualment s’han realitzat 11 anàlisis documentals per adequar 
15 procediments i un estudi per a la creació de 16 sèries 
documentals al Quadre de Classificació Uniforme corresponents 
a la secció X100 Acció comunitària i benestar social. 

Així mateix, també s’han realitzat 2 formacions presencials 
sobre gestió documental, amb l’assistència de 20 persones, 
47 assessoraments generals i 16 entrevistes d’auditoria. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a les actuacions globals als fons, s’han dut a terme 
assessoraments i suport en la preparació i organització de 
transferències de documentació al centre d’arxiu i en la 
classificació d’expedients i ordenació de documentació. 

En referència a la descripció de documents al gestor d’arxius, 
s’han descrit un total de 6.395 registres, la majoria dels quals, 
concretament 6.114 registres, pertanyen a la secció X100 
sobre Acció comunitària i benestar social. D’aquests, cal 
destacar els 2.583 registres de la sèrie X103 d’Atenció social 
bàsica individual i/o familiar i els 2.441 de la sèrie X106 sobre 
Urgències socials.

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns

Usuaris presencials 3

Usuaris no presencials 1

TOTAL 4

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 2

Documents prestats a les oficines 3

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

Durant el 2019 s’han dut a terme 2 sessions d’un curs de 
formació incentivat per l’Institut Municipal de Serveis Socials 
i dins el projecte de Barcelona Activa sota el títol “Tractament 
dels expedients dels Centres de Serveis Socials. Ordenació 
i Transferències”. En aquest curs s’ha tractat l’adequació 
i actualització dels arxius documentals als 40 Centres de 
Serveis Socials. El nombre total d’assistents ha estat de 20 
persones: 10 provinents de Plans d’Ocupació de Barcelona 
Activa i 10 de les Unitats de Gestió Administrativa dels Centres 
de Serveis Socials. 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 841,9 m

1975

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2018

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT



MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA. 2019

117

Arxiu Central
de Seguretat i Prevenció

INGRÉS DE FONS 

S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 224,8 metres de documentació textual 
del 1995 al 2019 a través de 8 transferències ordinàries, dels quals destaquen els 105,5 metres de 
documentació de la sèrie P103 d’Educació viària i els 62,7 metres de la sèrie M115 sobre Control de 
l’activitat delictiva. Així mateix, també s’han incorporat, al fons de l’Arxiu, 2.116 fotografies d’entre 
els anys 1960 i 1990 pertanyents a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Actes protocol·laris i relacions externes 2013-2018 27,80

Recursos humans 2014-2018 5,10

Finances 2014-2016 0,70

Educació 2013-2016 2,20

Seguretat i atenció ciutadanes 2002-2015 76,10

Transports i circulació 1995-2012 106,10

Urbanisme i obres 2014-2015 1,50

Còpies - 5,30
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GESTIÓ DOCUMENTAL

Durant el 2019 s’han dut a terme 3 sessions presencials de 
formació d’una durada de 6 hores a 11 persones de la Gerència 
en matèria de gestió documental. 

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Pel que fa a la descripció de documents al programari d’arxius, 
s’han descrit 1.169 registres de la sèrie F130 sobre Expedients 
de personal d’entre els anys 1959 i 1986. 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns

Usuaris presencials 4

Usuaris no presencials 67

TOTAL 71

Consultes i préstecs Nombre

Documents prestats a les oficines 75

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Digitals 94

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

Pel que fa referència a les col·laboracions externes, cal destacar 
la participació de l’Arxiu en el grup de treball de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de Recursos 
Humans, així com la col·laboració amb la revista Lligall 
publicada per l’Associació d’Arxivers-Gestors Documentals de 
Catalunya (AAC-GD). 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.434,10 m

1893

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2018

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central
d’Ecologia Urbana

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat un total de 140,1 metres de documentació 
textual de l’any 1916 al 2014   procedents de 16 transferències 
ordinàries, a més de 66 plànols que daten d’entre 1930 i 1996 
i que també han ingressat des de les unitats administratives 
de la Gerència d’Ecologia Urbana. Així mateix, s’han transferit 
26 metres de documentació textual d’entre els anys 1945 
i 2014 des de l’Arxiu d’Ecologia Urbana a l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 1995-2013 1,50

Actes protocol·laris i relacions externes 1993-2009 0,80

Afers jurídics 1986-2014 3,30

Organització i coordinació administratives 2005-2013 0,50

Recursos humans 1981-2013 11,60

Finances 1969-2014 22,40

Patrimoni municipal 1994-2012 3

Educació 2011-2013 1,60

Seguretat i atenció ciutadanes 2006-2012 1

Transports i circulació 1979-1997 0,60

Urbanisme i obres 1964-2017 77,30

Proveïments, comerç i consum 2003-2007 0,10

Sanitat i salut públiques 1980-2014 14,80

Medi ambient 1975-2005 1,60

GESTIÓ DOCUMENTAL

Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de 
gestió, s’han dut a terme 11 sessions de treball i 9 tutories 
en 7 dependències de la Gerència, amb la participació de 136 
persones. 
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TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

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

— Identificació, instal·lació, descripció i classificació de 
1491 negatius d’entre els anys 1987 i 1991 referents 
a un estudi del 1987 per iniciar el projecte “Barcelona 
Posa’t Guapa”.  

— Identificació, tria, avaluació, neteja, instal·lació, 
descripció i classificació tant de la documentació 
ingressada a l’AEU provinent dels diferents 
departaments i ens dependents de la Gerència (140,10 
ml + 66 plànols) com de la documentació transferida a 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (26 ml). 

— Tractament integral de 46,7 ml de documentació 
d’entre els anys 1969 i 2013 de la Gerència ubicada al 
carrer de Tarragona i 14,6 ml de documentació d’entre 
els anys 1974 i 2014 de la Gerència ubicada a la plaça 
de Carles Pi i Sunyer per a la seva transferència a l’arxiu 
extern. 

— Informe anticipat relatiu a l’eliminació de 17,4 ml de 
documentació d’entre els anys 1990 i 2008 infectada 
per microorganismes de la Gerència de Medi Ambient i 
Serveis Urbans ubicada al dipòsit de Via Favència. 

Pel que fa a la descripció de documentació al programari 
d’arxius, s’han incorporat un total de 2.817 registres: 1.260 
corresponents a documentació textual, tot destacant els 897 
de la secció Q100 d’Urbanisme i obres (1981-2015) i els 358 
de la secció S100 de Sanitat i salut públiques (1998-2014), i 
1.557 registres corresponents a documentació no textual, que 
la configuren 66 plànols (1939-1996) i 1.491 negatius (1987-
1991).

PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En referència al condicionament dels fons, s’ha dut a terme 
la desinfecció i neteja de 5,3 metres de documentació 
corresponent a la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans 
ubicada al dipòsit del carrer Via Favència. 

USUARIS I CONSULTES

Usuaris Interns Externs Total

Usuaris presencials 4 - 4

Usuaris no presencials 453 78 531

TOTAL 457 78 535

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 89

Documents prestats a les oficines 564

Reproduccions a petició dels usuaris Nombre

Fotocòpies 3.661

Digitals 2.166

TOTAL 5.827

 

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 2.100,70 m

Visual 5.053 ud

Cartogràfic 66 ud

Fotogràfic 1.491 ud

1986

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2014

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

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 20,5 metres de documentació textual dels anys 2013 i 2014 a través de 2 
transferències ordinàries, dels quals destaquen els 8,8 metres de documentació de la sèrie 
d’expedients de Contractació de serveis. 

Fons de l’Ajuntament de Barcelona

Documentació textual

Nom de la secció Dates extremes Volum (m)

Acció i òrgans de govern 2013-2014 0,30

Afers jurídics 2013-2014 4,70

Organització i coordinació administratives 2013-2014 0,55

Recursos humans 2013-2014 0,2

Informació i comunicació 2014 0,1

Finances 2013-2014 11,10

Patrimoni municipal 2013-2014 2,70

Cultura 2013-2014 0,75

Urbanisme i obres 2014 0,10
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GESTIÓ DOCUMENTAL

Durant el 2019 s’han dut a terme 4 assessoraments generals a 
52 persones de l’ICUB en matèria de gestió documental. 

USUARIS I CONSULTES

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 2

Documents prestats a les oficines 984

RESUM DEL FONS

Tipus de document Volum

Fons documentals

Textual 766,29 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

1906

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS ANTIC

2014

ANY 
DEL DOCUMENT  
MÉS RECENT
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Arxiu Central de 
l’Institut Municipal 
de l’Habitatge  
i Rehabilitació 
de Barcelona

INGRÉS DE FONS

S’han ingressat 21,1 metres de documentació textual 
d’entre els anys 1989 i 2019 a través de 9 transferències 
ordinàries, i s’han realitzat 2 transferències de 85,5 metres 
de documentació que data entre 1999 i 2013 per a custòdia 
externa, corresponents a manaments de pagament. Així 
mateix, s’han dut a terme 2 transferències més de 70,1 metres 
de documentació sobre expedients d’obra d’entre 1940 a 2004 
a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

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

— Canvi de suports, eliminació de còpies i de tots 
els elements nocius sobre 700 ui corresponents a 
expedients de projectes d’obra d’entre el 1940 i el 
2004.

— Separació física de 828 positius i 143 negatius de 
fotografia dels expedients d’obra, a més de la seva 
nova instal·lació, descripció i inventari (1940-2004). 

— Eliminació de material nociu de 851 ui sobre 
documentació de manaments de pagament d’entre els 
anys 1999 i 2013. 

— Recuperació, ordenació i conservació de 40 ui 
corresponents a expedients de contractes d’habitatges 
dels grups de Cases Barates més antics (1929). 

USUARIS I CONSULTES

Consultes i préstecs Nombre

Documents consultats de manera presencial 1.427

Documents prestats a les oficines 3.475

ACTIVITATS

En referència a col·laboracions en exposicions, mitjans 
audiovisuals i publicacions, s’han prestat 5 fotografies per a la 
confecció de lones durant la jornada de portes obertes al barri 
del Bon Pastor organitzada pel MUHBA (30 de març), i també 
s’ha prestat 1 fotografia a la Consultoria Cultura i Turisme amb 
Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) per l’organització 
d’una exposició sobre barraquisme al Castell de Montjuïc. Per 
altra banda, s’ha reproduït una fotografia pel Llibre Guia del 
Rec Comtal, de l’editorial Viena. 
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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 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 Històric de la Ciutat de Barcelona

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

arxiuhistoric@bcn.cat

      barcelona.cat/arxiuhistoric

5. Dades
de contacte

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 Municipal del Districte  
de les Corts

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

amdc@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de Ciutat Vella

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

amdcv@bcn.cat
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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 Gràcia

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

amdg@bcn.cat

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 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

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

ads@bcn.cat

Arxiu Municipal del Districte  
de Sant Martí

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

amdsm@bcn.cat

Arxiu Central de Seguretat i Prevenció

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

asp@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

imhsgdid@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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