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Presentació
L’Arxiu Municipal ha esdevingut protagonista d’alguns dels moments més destacats de l’any
que deixem enrere. En primer lloc, s’ha presentat el nou projecte d’unificació de tots els
centres d’arxiu en un sol equipament que se situarà a la nau central de Can Batlló, el qual
esdevindrà un equipament arxivístic i cultural de primer ordre, a l’altura d’alguns dels arxius
més importants a escala internacional. Aquest nou edifici permetrà reunir tota la documentació que actualment es conserva en múltiples dependències municipals i establir un nou
model de funcionament més obert a tota la ciutadania, en què s’impulsaran polítiques de
difusió per intensificar l’acció expositiva i educativa de l’Arxiu.
Així mateix, cal destacar la tasca desenvolupada per l’Arxiu en la recollida i el tractament
de la documentació que la ciutadania va dipositar, durant els dies posteriors a l’atemptat de
la Rambla, com a mostra del seu condol i rebuig pels fets passats. El conjunt d’emocions
que es van viure durant les darreres setmanes d’agost i la seva plasmació en objectes i sobre
paper formaran part, per sempre més, de la memòria col·lectiva, la qual l’Arxiu té l’obligació
de preservar i, a la vegada, posar-la al servei dels ciutadans i ciutadanes com a part del seu
propi llegat documental.
Pel que fa als projectes que l’Arxiu Municipal ha anat desenvolupant al llarg de l’any, un dels
més transcendents és la posada en marxa imminent del nou arxiu electrònic de l’Ajuntament
de Barcelona amb la voluntat de fer possible una administració més accessible i eficaç, que
propiciï l’acostament a la ciutadania en termes de transparència i bon govern. En aquesta
línia, cal tenir en compte la feina que s’acompleix dia rere dia des dels diferents centres
d’arxiu per tal que aquests objectius es materialitzin, tant en l’àmbit intern a l’hora de
marcar les pautes per a la gestió correcta de tota la documentació generada en el si de
l’Ajuntament, com també en el servei de consulta que ofereixen i la difusió que fan del conjunt de la seva activitat.
Tots aquests projectes ens permetran obrir les portes d’un Arxiu Municipal cultural i potent,
on els barcelonins i barcelonines se sentin identificats i trobin els seus orígens i les seves
arrels.

Eloi Badia Casas
Regidor de Presidència
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Introducció
Quan mirem enrere per fer balanç, veiem que el 2017 ha estat un any clau en molts aspectes, especialment pel que fa a l’aprovació i l’inici del projecte de rehabilitació de la nau
central de Can Batlló (al barri de La Bordeta) per adequar-la com a futura seu de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Aquest projecte arquitectònic, a més de millorar la situació de l’entorn
i la capacitat futura del nostre Arxiu, representa una oportunitat única per reformular el nou
model del sistema arxivístic de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, servirà per posar el
patrimoni documental, la cultura i la gestió dels documents en la primera línia de la política
arxivística, a partir d’un ampli consens, que aposta decididament per impulsar un projecte
transformador d’un edifici on l’Arxiu conviurà amb els interessos dels veïns i s’obrirà a totes
les sensibilitats de la memòria col·lectiva de les persones i dels territoris.
Aquesta iniciativa permetrà, durant els anys vinents, refer una visió cohesionada i més potent
d’allò que és i que pot esdevenir l’Arxiu de la “ciutadania”, com a expressió de l’empremta
dels barcelonins i barcelonines al llarg dels segles d’història, un privilegi que moltes ciutats
voldrien i que Barcelona recuperarà i l’ajudarà a projectar-se internacionalment.
Un altre dels projectes de gran abast és la posada en funcionament del nou arxiu electrònic
de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta realitat que avança, juntament amb els nous requisits de la Llei de procediment administratiu i altres normatives de diferent rang, faran que el
paradigma de la relació entre administració i ciutadania esdevingui més transparent i àgil.
La nova plataforma d’arxiu electrònic és essencial per complir els requisits d’autenticitat,
integritat i conservació de tots els documents, però també aquells processos de digitalització
que es preveuen en un horitzó més o menys proper amb la desaparició del paper. Aquest
projecte, unit a la resta d’iniciatives i activitats que es duen a terme tot seguint els objectius
marcats pel Pla Director d’Arxius 2016-2019, són els que defineixen dia rere dia la realitat
de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Quant a la difusió de continguts, l’aposta continua essent per la comunicació digital i les
xarxes socials, juntament amb la posada en marxa dels nous webs dels centres d’arxiu, els
catàlegs en línia dels diferents fons i col·leccions, a més de l’organització d’activitats culturals per a tots els públics. També cal posar l’accent en els esforços per recuperar i ingressar
la documentació privada dels fets de la nostra ciutat, com per exemple l’ingrés de la documentació dipositada espontàniament per la ciutadania com a resposta als atemptats de la
Rambla, o les fotografies i els vídeos del referèndum del dia 1 d’octubre.
Finalment m’agradaria reconèixer la gran tasca duta a terme pels centres d’arxiu, sobretot
en l’avenç del tractament i la digitalització dels Arxius Municipals de Districte, els Arxius
Centrals dels sectors i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Fem un esment especial enguany al
centenari de la creació de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i també de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, sorgits de la divisió dels fons documentals en històrics
i administratius. Tot això no seria possible sense l’esforç i l’entusiasme del personal dels
diferents centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona, als quals volem donar aquest agraïment.

Joaquim Borràs Gómez
Arxiver en cap
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Direcció del Sistema Municipal d’Arxius
Pla Director d’Arxius 2016-2019
L’activitat de l’Arxiu Municipal de Barcelona està definida pel Pla Director d’Arxius (PDA),
l’eix vertebrador que marca les línies estratègiques de l’Arxiu i on cada any els centres i els
serveis estableixen els seus objectius anuals dels quals es fa un seguiment periòdic.
Durant el darrer trimestre de l’any 2017, s’ha iniciat la configuració i implantació d’una
aplicació informàtica que permetrà millorar el seguiment del PDA, compartir els resultats
obtinguts amb totes les parts implicades i obtenir una eina que facilitarà la gestió dels projectes que se’n deriven. Es preveu que aquest nou programari entri en funcionament durant
el primer quadrimestre de l’any 2018.
Línies estratègiques i àmbits de resultats esperats:
1. Contribuir activament a la governança potenciant el coneixement i la comprensió de la
ciutat per part de la ciutadania
Objectius relacionats amb:
• La presència a internet de l’AMB
• L’organització d’activitats de difusió cultural i professional
• L’organització d’activitats amb altres entitats
• La promoció de l’AMB
• L’oferta de serveis al món educatiu per estudiar i construir la memòria de la ciutat
• L’activitat acadèmica i de recerca
2. Afavorir la transparència i garantir l’accés als documents i recursos d’informació, tot
assegurant-ne la preservació
Objectius relacionats amb:
• La transparència i l’accés als documents
• L’ingrés, el tractament i la digitalització dels fons
• La definició de polítiques de preservació i restauració dels fons
• L’adequació i millora dels equipaments i les instal·lacions
3. Impulsar la gestió documental de l’Administració municipal
Objectius relacionats amb:
• El desenvolupament dels instruments del sistema de gestió documental AIDA
• Els processos i mètodes de gestió documental
• La implantació del sistema AIDA a l’Administració municipal
• El gestor documental i l’eArxiu
• El desenvolupament d’accions de capacitació adreçades a personal de l’Ajuntament de
Barcelona
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4. Desenvolupar el model organitzatiu del Sistema Municipal d’Arxius (SMA) referent en el
seu àmbit i que permeti donar resposta a les demandes d’una ciutat en permanent creixement
Objectius relacionats amb:
• La programació d’accions formatives
• La detecció, captura i compartició de coneixement expert
• L’afavoriment i potenciació de la comunicació entre les persones i la seva participació en
l’impuls i la millora de l’SMA
• La innovació i millora de metodologies i serveis
• El dimensionament i la provisió de professionals
• El disseny i l’estructuració de l’organització

Anàlisi d’indicadors i suport als centres
La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius porta a terme de manera sistemàtica l’anàlisi
d’indicadors a fi de mesurar i valorar les accions relacionades amb l’ús de tots aquells serveis, activats i procediments que es desenvolupen de manera regular a l’Arxiu (per a més
informació, consulteu l’apartat “L’Arxiu en xifres”).
A més a més, la Direcció d’Arxius dona suport als centres d’arxiu sobre el gestor d’arxius,
el tractament i la gestió documental, la formació, les eines i els recursos, entre molts altres
temes. Enguany s’han atès 190 consultes, en què destaquen, del total, el 58% relacionades
amb el gestor d’arxius i el 39% sobre recursos i eines.

12
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L’Arxiu Municipal de Barcelona a Can Batlló
El 2017 s’ha presentat la proposta de rehabilitació i adequació de la nau central de l’antic
complex fabril de Can Batlló per allotjar-hi l’Arxiu Municipal de Barcelona, actualment repartit en 21 centres i diverses dependències municipals. La Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar unificar els diferents centres
d’arxiu en un únic equipament que resolgués els problemes de manca d’espais de custòdia
dels documents, les condicions de seguretat i conservació dels documents, la millora de les
condicions de treball tècnic, a més d’oferir un millor servei de la documentació a la ciutadania i promoure activitats divulgatives per a tot tipus de públic, com exposicions, activitats
didàctiques i conferències.
Aquest nou equipament, a més de complir els estàndards de preservació dels fons documentals en òptimes condicions, esdevindrà un nou centre cultural del patrimoni documental i
de la memòria dels barris de la ciutat. Durant el 2018, a partir d’un concurs d’idees a dues
voltes s’encarregarà l’avantprojecte, el projecte bàsic i l’executiu. Des de la Direcció d’Arxius
s’ha fet la proposta del pla funcional del nou equipament amb la participació del Departament de Manteniment d’Edificis i BIMSA.

Gestió documental
Implantació de la Llei de procediment administratiu comú
Per establir els criteris i impulsar la implantació de la Llei 39/2015, de Procediment administratiu comú, l’Ajuntament va constituir l’IPAC, Comitè d’Implantació de la Llei de procediment administratiu.
Com a part del projecte, es van elaborar quatre taules funcionals amb la idea d’enfocar de
manera coordinada diferents aspectes relacionats per a la implantació correcta de la llei. La
DSMA ha liderat la Taula de documents i ha participat activament de les altres tres: la Taula
de catàleg de procediments, la Taula de tramitació i expedient, i la Taula de model d’atenció
ciutadana.
Una cop acabada la feina d’aquestes taules, el juliol del 2017, es va constituir el Comitè
Operatiu del Canvi (COC IPAC) amb l’objectiu de fer el seguiment dels diferents projectes.
En aquest Comitè s’han presentat els projectes de Revisió del model de gestió de documents
electrònics i la Revisió del Protocol de digitalització segura que s’iniciaran el 2018.
A més, també s’ha participat en la Taula jurídica liderada per la Secretaria General amb la
idea de treballar en una nova proposta d’ordenança municipal d’Administració electrònica
i s’ha col·laborat amb l’Institut Municipal d’Informàtica en la redacció de diversos plecs de
prescripcions tècniques relacionats amb el projecte.
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Projecte eArxiu
El projecte eArxiu té la finalitat de desplegar el Model de Gestió de Documents Electrònics
(MGDE) aprovat l’any 2016 i de crear un sistema únic de gestió de documents tant en suport electrònic com en paper que garanteixi la integritat, l’autenticitat, l’ús, la disponibilitat
i l’arxivament dels documents de tot l’Ajuntament.
Per fer possible aquesta transformació, el projecte s’ha estructurat en tres fases:
Fase 1: Compra d’un gestor documental per integrar la gestió dels documents electrònics i
generats en paper (fase acabada).
Fase 2: Anàlisi, configuració, desenvolupament, integració i migració de dades i documents
a la nova plataforma de gestió documental.
Fase 3: Adaptació de les aplicacions actuals al nou gestor documental i a l’MGDE.
Al llarg d’aquest any s’han dut a terme diverses tasques centrades en la fase 2 consistents
en l’anàlisi documental de les aplicacions de tramitació, la configuració de la plataforma de
gestió documental i el desenvolupament de les eines que completen l’MGDE. Totes aquestes
tasques s’han materialitzat en l’elaboració dels documents següents: Configuració general
del nou gestor d’arxius, Catàleg de documents, nou OPAC, Marc de gestió documental i Model de seguretat.

Anàlisi documental de les aplicacions de tramitació
Abans de migrar les aplicacions de gestió documental actuals de l’Ajuntament de Barcelona
(com per exemple, de Recursos Humans, econòmiques...) al nou gestor, es fa una acurada
anàlisi documental per identificar i revisar tots els elements que permeten complir amb
l’MGDE i iniciar la transformació cap a l’Administració electrònica de l’Ajuntament seguint
els principis de la Llei 39/2015, de Procediment administratiu comú. Per fer aquesta anàlisi
es disposa d’un arxiver referent, un consultor especialitzat i el cap de projecte de la DSMA.
L’anàlisi comporta les tasques següents:
• Reunions amb els i les responsables de cada aplicació de gestió
• Anàlisi de les dades extretes dels informes de la plataforma de gestió documental i identificació dels procediments o sèrie documental, així com de les tipologies documentals
requerides
• Estudi de la normativa aplicable a cada sèrie documental
• Identificació i mapatge correcte de les metadades de l’antic model amb el nou MGDE
• Identificació dels canvis necessaris a cada aplicació per adaptar-se al nou MGDE
• Validació final del document per part dels responsables de cada aplicació en tots els casos
i dels responsables de la gestió de cada procediment en alguns dels casos
Seguint aquest protocol, s’han analitzat més de 50 aplicacions i s’han identificat 115 sèries
documentals.
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Actualització dels instruments del sistema AIDA
Els instruments del sistema de gestió documental AIDA són eines que han d’evolucionar segons les necessitats de l’Ajuntament i, per tant, han de ser mantinguts de manera sistemàtica perquè s’implementin en les eines tecnològiques i es puguin utilitzar en els diferents processos documentals. Durant el 2017 s’han elaborat o actualitzat els instruments següents:
• Esquema de metadades: s’ha efectuat un mapatge entre l’esquema actual utilitzat a
l’Ajuntament i l’esquema de metadades de la Generalitat de Catalunya per a les administracions catalanes.
• Mètode de descripció: s’ha fet un estudi d’adaptació del mètode actual amb el mètode
elaborat per la Generalitat per a les administracions catalanes.
• Quadre de classificació uniforme de documents: s’ha elaborat un estudi acurat del Quadre
de classificació per integrar els arxius físics amb els electrònics.

Registre de fons del Sistema Municipal d’Arxius
Durant el 2017 s’han donat d’alta 23 fons i col·leccions, dels quals 3 són fons institucionals,
15 fons privats i 5 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 2017 l’Arxiu Municipal disposa de 504
fons i col·leccions donats d’alta al registre que podeu consultar al nostre web.

Assessoraments en matèria de gestió documental i protecció de dades
Des de la DSMA s’ha fet el seguiment de la implantació del sistema AIDA a dos departaments de l’Institut Municipal d’Educació: el Consell Escolar Municipal de Barcelona i el
Departament d’Educació Infantil (escoles bressol).
També s’ha assessorat la Unitat de Grues de la Divisió de Transports i l’Oficina per la No
Discriminació a fi d’identificar les seves sèries documentals i poder-les avaluar en un futur.
El fitxer dels fons documentals de l’Arxiu Municipal de Barcelona aquest any 2017 ha passat
l’auditoria biennal de protecció de dades a fi de verificar el compliment dels articles de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Des del servei de gestió documental s’ha col·laborat amb Informació de Base i Cartografia
per confeccionar el qüestionari de verificació del compliment de la LOPD en els diferents
sectors d’activitat de l’Ajuntament.
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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. També té la funció de proposar el règim d’accés als documents, indicant si aquests són d’accés lliure o estan sotmesos a alguna
limitació prevista per la llei.
Durant l’any 2017 es van celebrar dues sessions de la CMAAD, el 13 de juliol i el 5 de desembre, i es van aprovar 7 expedients d’avaluació, 2 informes de disposició, i es van presentar 163 expedients d’eliminacions.
Els expedients d’avaluació aprovats l’any 2017 són els següents:
Expedients d’avaluació
Nom de la sèrie

Dictamen

Termini

Règim d’accés

Expedients d’alumnes de les escoles bressol municipals

Eliminació

1 any

Restringit

Expedients de sol·licitud de certificació i informació

Eliminació

2 anys

Restringit

Atenció i acolliment residencial

Eliminació

15 anys

Restringit

Expedients d’urgències socials

Eliminació

15 anys

Restringit

Altes i baixes de la Seguretat Social

Conservació

-

Restringit

Liquidacions a la Seguretat Social

Eliminació

53 anys

Restringit

Llibre de matrícula de personal

Conservació

-

Restringit

A més a més, aquest 2017 també s’han aprovat els informes següents sobre accés i disposició de la documentació:
• Informe per a l’adopció del règim d’accés als documents, de 42 sèries documentals, esta-

blert per la CNAATD en les Taules d’avaluació i accés a la documentació i la seva incorporació al Calendari d’avaluació i accés de l’Ajuntament de Barcelona.
• Informe per a l’autorització d’eliminació dels fulls de consentiment de dades personals,
en suport paper, del fitxer “Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Barcelona” digitalitzats d’acord amb el protocol de digitalització segura.
• Informe per a l’autorització d’eliminació dels Fulls de modificació del Padró municipal
d’habitants en suport paper, digitalitzats de manera simple.
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Difusió i comunicació
Comunicació digital
• El web de l’Arxiu Municipal de Barcelona
A finals de l’any 2017, l’Arxiu Municipal de Barcelona ha estrenat nous webs, amb un disseny i continguts renovats i una estructura més àgil per facilitar la recerca d’informació i
l’accés per dispositius mòbils i tauletes. Actualment es disposa de 4 webs:
• Arxiu
• Arxiu
• Arxiu
• Arxiu

Municipal de Barcelona
Històric de la Ciutat de Barcelona
Municipal Contemporani de Barcelona
Fotogràfic de Barcelona

De gener a desembre, els diferents webs han rebut un total de 130.242 visites que, comparat amb els 56.194 usuaris de l’AMB, ofereix una proporció d’una visita presencial o remota
per cada 2,2 visites virtuals.
Webs dels centres de l’AMB
Indicador

AMB

Visites rebudes

35.869

34.266

28.886

31.221

130.242

Visitants

24.577

24.030

18.762

23.247

90.616

128.267

114.964

97.539

97.248

438.018

Pàgines visualitzades

AHCB

AMCB

AFB

Total

• El catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona
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 2017 s’han
registrat 54.269 visites i s’han visualitzat un total de 765.152 pàgines.

• La intranet de l’Arxiu Municipal de Barcelona
S’ha presentat la nova intranet de l’Arxiu adreçada al personal de l’Administració municipal amb un format més amigable i amb un contingut que descriu els serveis que oferim als
usuaris interns. Durant el 2017 s’han rebut 7.411 visites amb un total de 20.737 pàgines
visualitzades.

• L’Arxiu Municipal de Barcelona a les xarxes socials
L’AMB està present a dues pàgines de Facebook (la general de l’AMB i l’específica de l’AFB)
amb 24.964 seguidors (6.687 i 18.277, respectivament). En total, es van publicar 534
notícies. D’altra banda, durant el 2017 se’n van fer seguidores 1.791 persones, que van
interaccionar a través de 19.832 “m’agrada”, 3.905 comparticions i 701 comentaris.
El compte d’Instagram de l’AFB ha publicat 156 fotografies i ha obtingut 3.320 nous seguidors, de manera que a final d’any tenia un total de 9.625 seguidors.
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Seguiment de l’opinió dels usuaris
Les comunicacions amb els usuaris es gestionen per diversos canals (agenda electrònica,
correu electrònic, telèfon, IRIS, etc.).
Pel que fa a la gestió del sistema IRIS de l’Ajuntament de Barcelona, que gestiona incidències, reclamacions i suggeriments, se n’han atès un total de 2.568, i ha augmentat així un
8,84% respecte a l’any passat, on els AMD destaquen amb un increment del 9,51% respecte a l’any anterior.
Gestió del sistema IRIS
Anys

2016

2017

DSMA

81

4

AMCB

862

1.099

AMCB

162

92

AFB

266

301

AMD

970

1.072

Total

2.341

2.568

Dia Internacional dels Arxius
L’Arxiu Municipal de Barcelona va celebrar, 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, es van dur a terme 19 activitats, de les quals destaquem: 2 jornades de
portes obertes, 5 exposicions, 3 taules rodones, 1 taller, 2 conferències i la presentació del
llibre del Centenari de l’AMCB, entre d’altres. Des de la Direcció s’ha fet una campanya de
comunicació i l’edició de diversos productes de difusió i comunicació.
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Materials didàctics
S’està treballant per definir una oferta educativa a partir de tallers als mateixos centres
d’arxiu, especialment als arxius de districte. Es pretén disposar d’una oferta atractiva i diversa, i per a diferents cicles educatius. En concret, s’han preparat els tallers següents: “La
festa major. Jocs, berenars i balls de carrer a la Gràcia d’abans”, “Els tramvies de Gràcia” i
“Aigües subterrànies de la Vila de Gràcia”, entre d’altres.

Vídeo Arxiu Municipal de Barcelona
Elaboració d’un vídeo divulgatiu per explicar les funcions, l’organització actual, les tipologies
de documents conservats i els serveis que s’ofereixen a la ciutadania des de l’Arxiu Municipal de Barcelona, especialment al món educatiu.

Jornades i campanyes
• Jornada “Arxius, Drets Humans i Transparència”
El 27 de febrer va tenir lloc, a la sala d’actes del carrer Comercial d’El Born Centre de Cultura i Memòria, una jornada que tenia el propòsit d’obrir una reflexió, entre el públic assistent,
sobre els arxius, els drets humans i la transparència. En aquesta jornada hi van participar
diversos experts i professionals, els quals van presentar alguns treballs relacionats amb la
temàtica esmentada i, concretament, amb l’evolució de la professió arxivística cap a l’àmbit
de la transparència i l’accés a la informació. En total van assistir-hi 75 persones, la majoria
del Consell de la Joventut de Barcelona.

• Jornada de centres d’estudi i recerca local
El 17 de juny de 2017, al Born Centre de Cultura i Memòria es va organitzar, conjuntament
amb l’Institut dels Passats Presents i la col·laboració de CCEPC i de l’Institut Ramon Muntaner, la jornada “Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona”.
La jornada va permetre posar en comú els diferents punts de vista entre investigadors, estudiosos i arxivers sobre les principals recerques i recursos documentals pel que fa a la història
local de la ciutat. A més de debatre aquests aspectes comuns, es va donar a conèixer la
situació dels estudis sobre la memòria històrica dels barris de la capital catalana.
Hi van participar més de 50 persones procedents dels diferents centres d’estudis locals dels
barris de la ciutat, investigadors i professionals de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

• Campanyes
L’Arxiu Municipal de Barcelona s’ha adherit a la campanya #ArxivemElMoment promoguda
per l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya amb l’objectiu de recollir
i conservar els testimonis documentals dels fets esdevinguts al voltant del referèndum del
dia 1 d’octubre, tant dels dies anteriors així com de les diverses manifestacions ciutadanes
posteriors. Amb aquesta campanya s’han ingressat 490 fotografies i 105 vídeos, a partir de
donacions particulars i de la integració de les diverses campanyes municipals de recollida
d’imatges.
L’Arxiu també va participar, juntament amb altres serveis i tècnics municipals, en la recuperació d’objectes i documents que la ciutadania va dipositar a la Rambla com a mostra de
condol i rebuig a l’atemptat que Barcelona va patir el passat 17 d’agost. Les 22 capses de
documents recollits s’han dipositat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona per al
seu tractament i posterior difusió.
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Relacions externes i col·laboració institucional
Conveni El Periódico
El dia 4 de novembre es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i El Periódico de Catalunya per a la difusió de fotografies dipositades a l’Arxiu Municipal de Barcelona. L’objectiu d’aquest acord és fixar les
condicions per tal que el diari El Periódico col·labori en la difusió de les exposicions i les activitats de l’Arxiu Municipal de Barcelona i, recíprocament, l’Arxiu Municipal participi en una
col·lecció de suplements que publica el diari i una app sobre fotografia antiga de Barcelona.

Consell Assessor per a la Transparència
El 24 de maig de 2017, es va reunir el Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament
de Barcelona, en el qual participa com a membre l’arxiver en cap, per fer un repàs dels principals temes de funcionament i per tractar el procés d’aprovació del Codi ètic i de conducta,
entre d’altres.

Ponència de Nomenclàtor
La Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona és la comissió encarregada d’estudiar
les propostes de nom de les vies públiques de la ciutat. Aquesta comissió està formada per
representants de diversos sectors municipals, entre ells l’arxiver en cap en representació de
l’Arxiu Municipal de Barcelona. La Ponència rep les propostes de nom —que pot fer qualsevol persona—, les estudia i consulta els districtes municipals sobre els possibles emplaçaments.

XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya
Enguany una representació de l’Arxiu Municipal de Barcelona va participar en el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya “La gestió documental: el futur (és)
ara!”, que va tenir lloc del 4 al 6 de maig a la ciutat de Reus. Les sessions van debatre les
estratègies i els encerts de les polítiques de gestió documental en el sector públic i privat.
En aquest congrés, i en el marc de les sessions d’experiències “Noves tecnologies aplicables
a la gestió documental: solucions a l’abast de tothom”, Glòria Gimeno Vázquez, responsable
d’Arxiu i Gestió Documental als arxius de districte de Gràcia i Horta-Guinardó, va presentar
una solució tecnològica aplicable a la documentació del dipòsit intermedi del Districte de
Gràcia.

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD)
La responsable d’Avaluació i Accés a la Documentació de l’Arxiu Municipal participa com
a representant de la Federació Catalana de Municipis a la CNAATD i ha assistit a les 5 reunions que la CNAATD ha celebrat al llarg del 2017. Enguany s’han presentat 35 propostes
d’avaluació i accés documental a la Comissió, s’ha actualitzat el règim d’accés de 9 Taules
d’accés i avaluació documental (TAAD), se n’han modificat 6 i se n’han anul·lat 3. A més a
més, també coordina el grup de treball de la CNAATD sobre gestió econòmica. Aquest grup
s’ha reunit en tres ocasions el 2017 i ha revisat 186 TAAD, de les quals 58 són de comptabilitat, 57 d’impostos i taxes, 28 de subvencions, 19 de patrimoni, 13 de recaptació i 11
de contractació.
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Recursos
Recursos humans
• Borsa de Tècnic/a superior en Arxivística
El 3 de gener de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
convocatòria de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a superior en Arxivística de
l’Ajuntament de Barcelona. Després d’un procés de selecció, va quedar constituïda amb 37
professionals que van superar les proves i que van acreditar tots els requisits de les bases.
Aquesta convocatòria preveia un perfil més generalista d’arxiver/a i un perfil especialitzat
d’arxiver/a amb coneixements de paleografia i llatí. El mes de desembre es van incorporar a
l’Arxiu Municipal un total de 9 professionals de l’arxivística que cobreixen els llocs de treball vacants. A més a més, s’han cobert 10 places procedents d’altres borses de treball de
l’Ajuntament de Barcelona.
Personal dels centres de l’AMD
Centre

Tècnics
superiors

Tècnics
mitjans

Suport

Total

DSMA

11

-

1

12

AHCB

10

9

7

26

AMCB

5

3

9

17

AFB

3

3

3

9

AMD

5

8

11

24

AC

6

-

3

9

40

23

34

97

Total

• Activitats de formació
En l’àmbit formatiu, des de la Direcció del Sistema d’Arxius s’ha fet una sessió de treball
sobre la “Ingesta d’objectes multimèdia al gestor documental” amb 17 participants.
El 12 de desembre es va dur a terme una sessió d’acollida per a tots els tècnics superiors
incorporats durant el 2017 on es va presentar l’organització del Sistema Municipal d’Arxius
i les funcions dels serveis i centres d’arxius. Aquesta informació es va complementar amb un
seguit de visites comentades a diversos centres d’arxiu.
En l’àmbit formatiu, els professionals han assistit a diversos cursos, tant organitzats directament pel Departament de Formació de l’Ajuntament com per d’altres institucions, com per
exemple:
-

Gestió d’arxius fotogràfics en l’entorn digital
Curs sobre la preservació, conservació i digitalització d’originals fotogràfics
Principals novetats de la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic
Presentació del model de quadre de classificació per a la documentació municipal
Introducció a la transparència a l’Ajuntament de Barcelona
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• Convenis de pràctiques amb institucions educatives
L’Arxiu Municipal acull estudiants procedents de diversos nivells educatius i especialitats a
fi de desenvolupar pràctiques professionals.
En total, han estat 28 estudiants que han realitzat pràctiques a l’Arxiu:
- 18 estudiants de pràctiques de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
- 7 estudiants d’altres centres educatius, entre els quals destaquen l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i diverses facultats de la Universitat de Barcelona
- També s’ha comptat amb el suport de 3 persones procedents dels Plans extraordinaris
d’ocupació local.

Despeses de funcionament
La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius disposa d’un programa pressupostari per atendre les seves 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

DSMA

-

248.553,94

7.317,00

Inversions
-

AHCB

5.700,62

766.390,69

9.391,38

20.954,22

AMCB

37.301,80

223.473,76

16.785,00

23.981,60

AFB

10.353,77

201.990,61,

9.000,00

2.826,48

AMD

7.335,98

318.762,21

70.839,00

-

AEU

-

89.475,49

-

-

ADS

-

18.816,30

-

-

ASP

-

450,00

Total
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L’Arxiu en xifres
L’Arxiu en xifres constitueix un recull estadístic de les actuacions bàsiques dels centres que
formen l’Arxiu Municipal de Barcelona.

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 53.581,84 metres (més de 50 quilòmetres)
Volums segons el tipus de document
Volum(1)

Tipus de document
Textual

53.581,84 m

Visual

29.517 ud.

Cartogràfic

76.131 ud.

Fotogràfic

3.344.464 ud.

Sonor

2.081 ud.

Audiovisual

1.761 ud.

(1) Els volums que es detallen a continuació s’ofereixen en funció del tipus de document i la unitat de mesura utilitzada:
metres (m) per a la documentació textual i unitats documentals (ud.) per a la resta de tipologies.

Evolució del creixement documental 2014-2017
Tipus de document

2014

2015

2016

2017

Textual

49.291 m

50.849 m

52.386 m

53.581 m

Visual

26.694 ud.

29.310 ud.

29.496 ud.

29.517 ud.

Cartogràfic

59.092 ud.

64.376 ud.

70.184 ud.

76.131 ud.

3.283.134 ud.

3.335.193 ud.

3.547.298 ud.

3.600.621 ud.

Sonor

2.056 ud.

2.056 ud.

2.081 ud.

2.081 ud.

Audiovisual

1.727 ud.

1.842 ud.

1.761 ud.

1.761 ud.

Fotogràfic

Documents electrònics
La transició de la documentació en suport paper al format electrònic fa que enguany, per
primera vegada, s’ofereixi en aquesta memòria una relació dels documents electrònics en
custòdia.
Fons documental de l’Arxiu electrònic
Nombre d’aplicacions
33

Expedients

Documents

Volum (MB)

331.873

2.818.492

6.634.757
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Ingressos de documents
L’any 2017 s’han rebut 223 transferències ordinàries procedents de les oficines municipals,
que han suposat l’ingrés de 1.166,03 metres de documents textuals, un 40% menys que
l’any anterior. A més, també han ingressat 21 cartells, 25 plànols i 14.600 fotografies.
Ingressos per transferència
Centre

Nombre

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Volum

Dates extremes

1

21 cartells

1980-1990

22

380,23 m / 25 plànols

1887-2017

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

3

14.600 fotografies

1873-2002

Arxius Municipals de Districte

139

385,46 m

1966-2017

58

400,34 m

1977-2017

223

1.166,03 m
25 plànols
14.600 fotografies
21 cartells

1873-2017

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Arxius Centrals
Total

Seccions amb més volum de documentació textual ingressada
Secció documental

Volum (m)

Urbanisme i obres

413,99

Acció i òrgans de govern

200,21

Acció i benestar social

180,21

Resta de sèries documentals

371,62

Ingressos per seccions documentals (%)

31,87 %
35,5 %

17,17 %
Urbanisme i obres
Acció i òrgans de govern
Acció i benestar social
Resta de sèries documentals
15,45 %

26

Sumari

2. L’Arxiu en xifres

Evolució dels ingressos de documentació textual per transferència 2014-2017
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2017

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 53.000 fotografies i, de l’altra, la documentació rebuda pels arxius de districte amb 1.600 documents de la Col·lecció de l’Orfeó
de Sants i els 450 de la Col·lecció Centre Escolta de l’Espanya Industrial, així com els 996
documents de la Col·lecció Cooperativa Graciense de Viviendas.
Ingressos extraordinaris als centres
Centre

Dates

Volum

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

1900-1986

3 carpetes

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

1860-2017

53.206 fotografies

Arxius Municipals de Districte

1929-2010

3.046 unitats documentals

Ingressos bibliogràfics i hemerogràfics
Centre

Llibres

Revistes

Donació

Compra

317

336

-

AFB

18

27

AMD

34

Total

369

AHCB

Intercanvi Subscripció

Donació

Compra

Intercanvi Subscripció

10

3.111

2.709

15

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

3

363

16

10

3.140

2.709

15

3
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Gestió documental i tractament arxivístic
Implantació del Sistema d’Administració Integral de Documents i Arxius
(AIDA)
La implantació a les oficines de l’Ajuntament del sistema AIDA contribueix a millorar els
processos administratius, garanteix la conservació dels documents i facilita l’accés de la
informació a la ciutadania.
Auditoria
Actuació

Nombre de sessions

Assistents

Entrevistes

51

88

Reunions/presentacions

17

84

Nombre de sessions

Assistents

9

197

131

-

Formació i assessorament a usuaris
Actuació
Formació presencial
Assessorament

Organització d’arxius de gestió
Actuació

Nombre de reunions/
presentacions

Nombre
d’entrevistes

Nombre d’arxius
de gestió organitzats

120

-

24

Arxius de gestió de les dependències municipals

Eliminació de documentació
S’han gestionat 163 expedients d’eliminació que han comportat l’eliminació de 2.211,16
metres de documentació dels anys 1983 al 2017 en aplicació del Calendari de conservació
i accés de l’Ajuntament de Barcelona.
El fort increment del volum de documentació eliminada l’any 2017 amb un 410% d’augment
respecte a l’any anterior 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.
Amb aquest procediment s’han eliminat 59,15 metres dels fulls de consentiment per al
tractament de dades personals de la Direcció d’Atenció al Ciutadà i 1.442 metres de la sèrie
documental Modificacions del padró del Departament de Població.
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Dependències municipals i eliminació de documents
Centre

Anys

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

1983

Metres
eliminats
41,3 m

Arxiu del Districte de Ciutat Vella

1984-2011

50,94 m

Arxiu del Districte de Nou Barris

1998-2001

21,36 m

Arxiu de la Gerència de Drets Socials

2011

57 m

Arxiu de la Gerència de Seguretat i Prevenció

1996-2013

165,55 m

Arxiu de la Gerència d’Ecologia Urbana

1989-2013

4,36 m

Arxiu de l’Institut de Cultura de Barcelona

1996-2008

225 m

2009

55,1 m

Arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Secretaria General

2002-2014

4,5 m

Departament de Població

1991-2912

1.479,4 m

Direcció d’Atenció al Ciutadà

2014-2016

59,15 m

Entitat Autònoma Auditori i Orquestra de Barcelona

1998-2005

11,5 m

Consorci El Far

1994-2015

36 m

Metres eliminats totals

2.211,16 m

Evolució de la documentació textual eliminada 2014-2017
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Descripció dels documents
Les feines 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 2017 s’han revisat o elaborat de nou un total de 425.495 descripcions, un
140% més que l’any anterior.
A finals del 2017, l’Arxiu Municipal de Barcelona disposa d’un total de 923.089 descripcions sobre la documentació que conserva, de les quals 361.609 són consultables a través
del Catàleg en línia de l’AMB. També són accessibles en línia 1.110.389 objectes multimèdia associats a les descripcions.
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Documents descrits al programari de gestió d’arxius(2)
Centre

Registres
nous

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Registres
revisats

Total

1.763

9.484

11.247

74.263

79.717

153.980

4.225

8.242

12.467

23.799

26.865

50.664

Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample

6.800

6.935

13.735

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

5.871

6.279

12.150

Arxiu Municipal del Districte de les Corts

5.291

5.809

11.100

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

4.759

5.346

10.105

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia

5.100

9.302

14.402

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó

3.667

4.917

8.584

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

2.152

6.404

85.556

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu

7.483

8.164

15.647

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

2.826

2.761

5.587

Arxiu Central de Drets Socials

4.351

4.363

8.714

576

576

1.152

5.205

5.200

10.405

158.131

190.364

425.495

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

Arxiu Central de Seguretat i Prevenció
Arxiu Central d’Ecologia Urbana
Total

(2) Els valors que s’ofereixen s’han quantificat a partir dels registres nous creats al programari de gestió d’arxius o les actualitzacions posteriors que s’han dut a terme.

Evolució de la descripció (registres) 2014-2017
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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
dels 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

111 ud.

Llibres, diaris i revistes

218 ud.

Opuscles i bans

110 ud.

Volums

33 ud.

Fotografies

25 ud.

Expedients

971 ud.

Documents solts i altres

164 ud.

Enquadernacions

Volum

Diaris, revistes i llibres

250 ud

Total

1.882 ud

Projectes de digitalització
A continuació, s’enumera la documentació digitalitzada més destacada per centres:
• AHCB: sèrie Acords del fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 1723 al
1729 i la sèrie Clavaria del mateix fons dels anys 1368 al 1410, entre d’altres.
• AMCB: llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament dels anys 1873 al 1994 i esborranys de
plànols del Servei del Plànol de la Ciutat, dels anys 1912 al 1922, entre d’altres.
• AFB: Fons Eduard Olivella Falp dels anys 1970 al 2000 i el Fons Josep Postius Serra dels
anys 1945 al 1980, entre d’altres.
• AMD: Secció de Població de l’Ajuntament de Sarrià dels anys 1894 al 1921, Fons audiovisual de l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació Local a les Corts i Sants
1988-2003, col·lecció fotogràfica de la Unió Excursionista de Catalunya de Sants, entre
d’altres.
Nombre d’imatges de preservació per centre
Centre

Textual

AHCB

31.520

AMCB

19.298

Visual

Cartogràfic

Fotogràfic

Oral

21

-

-

2.102

-

-

-

-

21.400

299
-

AFB

-

-

AMD

102.089

1.700

Total

152.907

1.999

Bibliogràfic Hemerogràfic
3.830

207.483

Total
243.153

-

45.208

-

-

-

45.208

-

11.278

-

-

-

115.067

54.486

-

207.483

424.828

2.123

3.830
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Atenció als usuaris
Usuaris i documents consultats
Durant el 2017 han consultat la documentació dels centres d’arxiu un total de 56.194
usuaris, un 2,3% més en relació amb l’any anterior. D’aquest total, 19.563 ho han fet de
manera presencial i 36.631 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
de l’Ajuntament disponibles.
Nombre d’usuaris presencials
Presencials(3)

Centre
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

4.754

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

8.530

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

240

Arxius Municipals de Districte

5.993

Arxius Centrals

46

Total

19.563

(3) Els usuaris presencials són aquells que consulten la documentació directament als centres d’arxiu.

Usuaris presencials per centre (%)

30,63 %

43,60 %
AMCB
AMD
AHCB
AFB
AC
0,23 %
1,22 %
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Evolució del nombre d’usuaris presencials 2014-2017
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Documents consultats
Aquest any, s’han consultat de manera presencial un total de 230.171 documents, un
1,64% menys en relació amb l’any anterior.
Nombre de documents consultats
Centre

Documents
consultats

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

23.312

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

42.471

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

36.575

Arxius Municipals de Districte

127.532

Arxius Centrals

281

Total

230.171

Evolució del nombre de documents consultats 2014-2017
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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.
Nombre de documents prestats
Centre

Préstec administratiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Préstec per difusió
-

75

415

4

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

-

42

Arxius Municipals de Districte

4.964

-

734

-

6.113

121

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Arxius Centrals
Total

Reproduccions
S’han fet, en total, 125.623 reproduccions a petició dels usuaris en tota mena de suports, i
la reproducció en paper ha estat la de més pes amb un 65%, seguida per la de suport digital
amb un 34%.
Nombre de reproduccions a petició dels usuaris
Centre

Fotocòpia
en paper

Fotocòpia
de plànols

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

6.823

-

13.687

20.510

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

8.487

-

5.580

14.067

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

-

-

2.569

2.569

Arxius Municipals de Districte

66.680

701

20.925

88.306

142

-

29

171

82.132

701

42.790

125.623

Arxius Centrals
Total

34
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Activitats de difusió
Resum de les activitats
S’han organitzat un total de 142 activitats a les quals han assistit 104.294 persones, xifra
que suposa un augment d’un 13,55% en relació amb l’any anterior.
Nombre d’activitats generals de difusió i assistents
Tipus d’activitat

Activitats

Visites als centres

42

1.482

Visites comentades a les exposicions

35

1.009

Visites al centre i a les exposicions

10

324

Jornades de portes obertes: accés lliure
Exposicions pròpies presencials

Assistents

5

10.563

12

84.865

Exposicions pròpies itinerants

2

2.093

Exposicions pròpies virtuals

7

1.864

Publicacions pròpies

6

-

Presentacions de publicacions

5

395

Conferències, cursos, jornades i congressos
Tertúlies, projeccions, col·loquis i altres activitats
Total

11

1.100

7
142

599
104.294

A més, els diferents centres d’arxiu han col·laborat amb reproduccions dels seus documents
per a l’elaboració d’exposicions, audiovisuals i publicacions externes, i han sumat un total
de 132 col·laboracions i 1.142 reproduccions.
Nombre d’activitats i assistents per centres
Centre

Activitats

Assistents

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

61

81.500

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

14

6.476

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

35

12.197

Arxius municipals de districte

32

4.121

Total

142

104.294
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Percentage d'activitats i assistents per centre

28,30 %
39,63 %
Activitats
AHCB
AFB
AMCB
20,75 %

AMD

11,32 %

13,19 %

6,99 %

4,45 %

Assistents
AHCB
AFB
AMCB

75,37 %

36

Sumari

AMD

2. L’Arxiu en xifres

Activitats educatives
Pel que fa a les activitats educatives, s’han dut a terme 156 activitats i s’han atès 3.554
alumnes que, comparat amb l’any anterior, suposa un 148% més.
Activitats educatives
Activitat

Nivell educatiu

Nombre

Visites

Primària

38

950

Secundària

13

291

Universitària

34

609

Educació especial

11

183

2

76

Primària

38

950

Secundària

16

387

4

108

156

3.554

Familiars
Tallers

Altres
Total

Assistents

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

Direcció del Sistema Municipal d’Arxius

7

-

2

-

9

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

65

2

11

9

87

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

11

2

7

15

35

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

40

3

11

171

225

Arxius Municipals de Districte

4

-

6

55

65

127

7

37

250

421

Total
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Equipaments i infrastructures
Centre

Superfície
dipòsit (m2)

Superfície
total (m2)

Prestatgeries
instal·lades (m)

Prestatgeries
ocupades (m)

Punts de
consulta en sala

AHCB

3.187

1.410

9.112

7.965

59

AMCB(4)

5.776

5.100

20.410

18.356

42

AFB

1.589

327

2.709

1.730

11

AMDCV

420

332

2.445

2.063

6

AMDE

840

812

2.642

1.808

10

AMDS

572

366

4.000

1.923

12

AMDC

130

70

1.123

1.082

12

AMDSG

294

152

705

660

12

AMDG

427

273

2.400

1.072

17

AMDHG

429

173

2.136

1.244

12

AMDNB

220

134

501

268

7

AMDSA

640

422

1.460

1.337

4

AMDSM

400

200

1.800

1.800

12

ADS

390

370

1.276

1.184

-

-

-

-

1.936

-

15.314

10.141

52.719

44.428

216

AEU(5)
Total

(4) Aquestes dades es refereixen als dos edificis de l’AMCB: la seu central, al carrer del Bisbe Caçador, 4, i l’Arxiu Intermedi,
al carrer de la Ciutat de Granada, 106-108.
(5) Tota la documentació està en custòdia externa.
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Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

L’any 2017 ha estat un any especial per l’AHCB en complir-se el centenari de la seva creació. Per commemorar-ho, s’ha desenvolupat durant tot l’any una intensa i variada programació d’activitats en què s’han combinat activitats divulgatives, acadèmiques i lúdiques, amb
la finalitat d’arribar a diferents públics i ampliar el coneixement que es té sobre l’Arxiu, els
seus fons i la seva tasca de preservació del patrimoni documental i impuls de la recerca i el
coneixement de la ciutat. Amb aquest programa s’ha produït un increment notable del nombre de persones que han participat en les diferents activitats (entre presencials i virtuals),
amb més de 100.000 assistents.
En relació al servei de consulta, el nombre d’usuaris i consultes ha baixat considerablement
respecte l’any passat a causa de la vaga, durant dos mesos i mig, dels treballadors de suport
a la consulta. Durant l’any s’han atès 5.682 usuaris, mentre que les consultes de documentació i peticions d’informació han estat de 12.621. En canvi, s’ha produït un increment dels
usos del web de l’Arxiu i dels recursos en línia, amb 36.254 usuaris i 111.144 consultes.
En referència a nous ingressos de documents, cal destacar una nova donació del dibuixant
Alfons López, així com l’increment dels fons bibliogràfics i hemerogràfics, amb l’ingrés de
663 llibres de temàtica local i 5.835 exemplars de publicacions periòdiques.
S’han continuat els treballs d’organització dels fons arxivístics i de catalogació de l’hemeroteca
i la biblioteca, per posar-los a l’abast dels usuaris. Cal destacar la descripció del fons dels
Jocs Florals de Barcelona, la transcripció de testimonis orals de les col·leccions Memòria de
Sarrià-Sant Gervasi i Josep Maria Figueres i la finalització de la informatització del catàleg
del fons bibliogràfic, amb més de 100.000 registres consultables a la xarxa.
En matèria de conservació i restauració, s’ha millorat el condicionament d’alguns fons i s’han
restaurat 446 documents de tipologies diverses, amb una especial atenció als afectats per
tintes ferrogàl·liques. També s’han continuat els projectes de digitalització, com ara de les
sèries Acords i Clavaria del fons municipal, del Diario de Barcelona (període 1906-1915), i
de diverses publicacions de la col·lecció d’Opuscles del fons bibliogràfic. Així mateix, s’ha
impulsat, també, la revisió i la incorporació d’imatges digitals als repositoris de preservació.
En l’àmbit de la difusió, s’ha realitzat el XV Congrés d’Història de Barcelona, dedicat a la
premsa diària, s’ha fet una exposició central dedicada al centenari de l’Arxiu, i s’han dut a
terme dues conferències sobre els 100 anys de TBO i sobre Puig i Cadafalch. A més a més,
per novè any consecutiu, s’ha realitzat la jornada de portes obertes amb motiu del Dia Internacional dels Arxius.
Pel que fa a les publicacions, cal destacar l’edició del número 24 de la revista Barcelona Quaderns d’Història i la publicació electrònica de les comunicacions dels congressos
d’història de Barcelona dels anys 2007, 2009 i 2011.
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Ingrés de fons
S’han ingressat per transferència de l’arxiu central de l’Institut de Cultura de Barcelona 21
cartells dels anys 1980 i 1990.
També s’han ingressat, al Fons Alfons López, 3 carpetes amb documents de l’exposició “Barcelona en el còmic” (Saló del Còmic, 1988) i la historieta “Colorcafé”, les quals amplien les
donacions anteriors d’aquest fons.
Pel que fa al fons bibliogràfic, s’han incorporat 317 volums per donació, 336 per compra i
10 per subscripció, i al fons hemerogràfic, 3.111 revistes per donació, 2.709 per compra i
15 per intercanvi.

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

Fons institucionals
• Finalització del tractament arxivístic i la descripció del Fons Jocs Florals de Barcelona (52
caixes) dels anys 1859 al 1931.

Fons privats
• Estudi i anàlisi documental de 28 caixes de les sèries Cadastre personal i Cadastres diversos del Fons Gremial General dels anys 1390 al 1832.
• Normalització de 3 inventaris de la Col·lecció Ephemera: programes de festes de la Mercè,
marques comercials del taller Subirana i Loteria Nacional, dels anys 1800 al 1970.
• Realització de 2 inventaris topogràfics dels fons instal·lats en el dipòsit Garriga i Roca i en
l’espai Apel·les Mestres dels anys 1700 al 2000.
• Tractament arxivístic integral de 2.022 dibuixos d’Oli dels anys 1959 al 2011.
• Transcripció de 926 pàgines de testimonis orals: 185 pàgines de la Col·lecció Memòria
Oral Sarrià - Sant Gervasi, 638 del Fons Josep Maria Figueres i Artigues i 103 de la
col·lecció Primeres Jornades Catalanes de la Dona.

Col·leccions
• Catalogació de 2.396 cartells de la Col·lecció de Cartells de l’Arxiu, d’entre els anys 1900
i 2000.
Pel que fa a la descripció de documents al programari d’arxius, s’ha descrit un total de
2.287 registres:
• 100 partitures de la Col·lecció de Partitures.
• Actualització de la descripció de 1.443 expedients de permisos d’obres de la sèrie Obreria
dels anys 1772 al 1779 i descripció de 744 permisos d’obres de la mateixa sèrie dels anys
1832 al 1834.
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Preservació, conservació i restauració
S’ha dut a terme el control ambiental i biològic dels dipòsits i de la documentació, així com
les tasques bàsiques de neteja i condicionament sobre 20 unitats del fons documental, 10
del fons hemerogràfic i 10 del fons bibliogràfic a fi de prevenir-ne el deteriorament i facilitar-ne la consulta. Amb el mateix objectiu, s’han pres mesures de protecció respecte a 53
unitats documentals restaurades o utilitzades per a exposicions.
Amb l’equip tècnic de l’Arxiu, també s’han restaurat 148 documents, 106 llibres, 25 bans,
20 opuscles, 27 diaris, 9 plànols, 33 volums de l’Arxiu Medieval i Modern, 8 dibuixos, 5
gravats, i 65 quadernets. Finalment, s’han enquadernat 250 unitats documentals del fons
hemerogràfic.

Digitalització
Pel que fa als projectes de digitalització, s’han obtingut un total de 31.816 imatges de preservació de documentació textual dels fons i col·leccions següents:
• 29.427 imatges de la sèrie Acords del Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels
anys 1723 al 1729.
• 2.026 imatges de la sèrie Clavaria del Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels
anys 1368 al 1410.
• 254 imatges de la Col·lecció de Gravats.
• 43 imatges del Fons Lluís Plandiura.
• 20 imatges de la Col·lecció de Plànols.
• 46 imatges d’altres fons i col·leccions de l’Arxiu.
També cal mencionar les 207.483 imatges obtingudes de la digitalització de la secció
d’hemeroteca dels anys 1864 i 1969 i les 3.830 del fons bibliogràfic de l’Arxiu.
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Usuaris i consultes
Usuaris

Externs

Usuaris presencials

4.754

Usuaris no presencials

928

Total

5.682

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

11.656

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

6.823

Digitals

13.687

Total

20.510

Activitats
Durant el 2017 s’han dut a terme diverses accions de divulgació de l’Arxiu, del patrimoni
documental i de la història de Barcelona, especialment en el marc del centenari de la institució. A la taula següent hi ha un resum de les activitats de difusió i educatives desenvolupades:
Resum d’activitats

Nombre

Assistents

20

434

Visites guiades a les exposicions

5

157

Jornades de portes obertes

1

1.630

Exposicions

3

66.619

Presentacions i conferències

7

203

Activitats centenari

12

12.457

Universitària

25

499

2

76

75

82.075

Visites generals al centre

Activitats familiars
Total

46

Sumari

3. Memòries dels Centres | AHCB

Exposicions
Pròpies
• “Diario de Barcelona. Una empresa periodística 1792-2009”. Del 10 de novembre de
2016 al 30 de març de 2017, amb 13.360 visitants.
• “L’Arxiu Històric de la Ciutat. Cent anys al servei del patrimoni, la informació, la recerca i
la cultura”, del 25 d’abril de 2017 al 30 d’abril de 2018, amb 53.214 visitants.
• L’exposició itinerant “Onze de setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona”, del 4 al 29 de setembre de 2017 al Punt7, Punt d’Informació Juvenil d’HortaGuinardó, amb 45 visitants.

Virtuals
• “Cu-Cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-1912”. Amb 77 visitants.
• “Barcelona a mà. Guies urbanes, 1776-2004”. Amb 152 visitants.
• “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714”. Amb 35 visitants.
• “Menjar a Barcelona. Un segle de menús 1880-1980”. Amb 127 visitants.
• “Els Quarterons Garriga i Roca. Barcelona, darrera mirada”. Amb 5.209 visitants.

Préstec en comodat
• 3 documents per “El procés de Montjuïc. Anarquisme i repressió a la Barcelona de finals
del segle XIX”. Castell de Montjuïc, del 15 de setembre de 2016 al 28 de febrer de 2017.
• 1 document per “A l’alba del desenvolupament agrícola al pla de Barcelona”. Museu
d’Història de Barcelona, del 28 d’abril de 2016 al 12 de febrer de 2017.
• 3 documents a “Ikunde. Memòries de la Guinea colonial”. Museu de Cultures del Món, del
9 de juny del 2016 al 5 de febrer del 2017.
• 13 documents per “Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles
XVI-XVIII”. Museu d’Història de Barcelona, del 4 de maig al 5 de novembre de 2017.
• 2 documents per “Oleguer Junyent, fotògraf. Roda al món i torna al Born”. Arxiu Fotogràfic
de Barcelona, del 17 de maig al 14 d’octubre de 2017.
• 6 documents per “De Barcelona a Nàpols: l’epopeia mediterrània de Carles de Borbó”.
Orde Constantinià de Sant Jordi i Arxiu de la Corona d’Aragó, del 7 de juny al 17 d’octubre
de 2017.
• 22 documents per “Diario de Barcelona. Una empresa periodística”. Biblioteca de Catalunya, del 6 de setembre al 7 d’octubre de 2017.
• 2 documents per “Poesia Brossa”. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, del 20 de
setembre de 2017 al 25 de febrer de 2018.
• 3 documents per “Josep Puig i Cadafalch. Visió, identitats i cosmopolitisme”. Museu de
Mataró, del 17 d’octubre de 2017 a l’1 d’abril de 2018.
• 2 documents per “1917. Picasso a Barcelona”. Fundació Museu Picasso, del 25 d’octubre
de 2017 al 28 de gener de 2018.
• 2 documents per “Després de la fi del món”. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del 24 d’octubre de 2017 al 29 d’abril de 2018.
• 13 documents per “Historia del TBO. De 1917-1977”. Museo ABC de Madrid / Centro de
Arte, Dibujo e Ilustración, del 31 d’octubre de 2017 al 25 de febrer de 2018.
• 2 documents per “Nazis i feixistes: L’ocupació simbòlica de Barcelona (1939-1945)”.
Castell de Montjuïc, del 20 de novembre de 2017 al 23 de febrer de 2018.
• 1 document per “Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya”. Museu d’Història de
Catalunya, del 14 de desembre de 2017 al 14 d’abril de 2018.
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Publicacions
Pel que fa a les publicacions pròpies de l’Arxiu i en col·laboració, destaquen les següents:
• Grau, Ramon. A propòsit dels carrers de Barcelona: Víctor Balaguer, les llibertats ancestrals i les llibertats modernes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2017 (Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona; 28) .
• 1917-2017 Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona: Cent anys al servei del patrimoni, la
informació, la recerca i la cultura: del 25 d’abril de 2017 al 30 d’abril de 2018. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2017. Catàleg de
l’exposició del mateix títol.
A més, s’han presentat les obres següents:
• Mapes i control del territori a Barcelona: Vuit estudis, coordinat per Ramon Grau i Carme
Montaner, 16 de febrer de 2017, amb 65 assistents.
• Presentació del web Atles de Barcelona, 24 de gener de 2017, amb 71 assistents.
• Presentació de l’Anuari d’Arqueologia del Servei d’Arqueologia de Barcelona, 31 de maig
de 2017, amb 55 assistents.
• Presentació del programa d’activitats de l’associació Amics de la Barcelona Històrica, 19
d’octubre de 2017, amb 40 assistents.

Conferències i jornades
• Xerrada “Els 100 anys de TBO i el seu llegat”. Coordinació Antoni Guiral, 5 d’abril de
2017, amb 29 assistents.
• Jornades “Las escrituras del exilio republicano y los campos de concentración nazis”, 7 i
8 de juny de 2017, amb 67 assistents.
• Xerrada “Puig i Cadafalch. La ciutat dibuixada”, 25 d’octubre de 2017, amb 67 assistents.

Activitats del centenari
• Presentació del programa d’activitats del centenari de l’Arxiu (1917-2017). 3 de febrer de
2017, amb 58 assistents.
• Projecció del mapping Temps-passa-temps-passa a la façana de l’Arxiu. 10, 11 i 12 de
febrer de 2017, amb una xifra aproximada d’uns 10.000 visitants.
• Col·loqui “Els investigadors tenen la paraula”. 23 de febrer de 2017, amb 40 assistents.
• Concurs “Què en saps de l’Arxiu?”. Del 17 al 23 d’abril i del 16 al 22 d’octubre de 2017,
amb 50 participants.
• Recital poètic “Ramblejant pels sentits”. Dies 11 i 18 de maig de 2017, amb 114 assistents.
• Jornada “Els arxius històrics en l’entorn digital”. Organitzades conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya. Coordinat per Alan
Capellades, 25 de maig de 2017, amb 225 assistents.
• Jornada de portes obertes amb motiu del Dia Internacional dels Arxius. 9 de juny de 2017,
amb 1.630 visitants.
• Celebració de la festa de Corpus i l’ou com balla. 15 de juny de 2017.
• Jornada d’homenatge a Agustí Duran i Sanpere. 5 de juliol de 2017, amb 63 assistents.
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• Presentació del disc compacte i concert Música oblidada. Compositors catalans del segle
XIX. 19 d’octubre de 2017, amb 90 assistents.
• XV Congrés d’Història de Barcelona “Història de la premsa diària de Barcelona”. 4, 5 i 6
d’octubre de 2017, amb 111 assistents.
• Acte públic de reconeixement i agraïment als donants de fons. 23 de novembre de 2017,
amb 62 assistents.
• Entrega de premis del concurs “Què en saps de l’Arxiu?”. 28 de novembre de 2017, amb
14 assistents.

Col·laboracions i relacions externes
Seguint una política de col·laboració amb altres entitats i institucions, s’ha signat el conveni
següent:
• Conveni de col·laboració amb El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, per
dur a terme projectes de recollida i de difusió de testimonis sobre aspectes relacionats amb
la història de Barcelona i Catalunya.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

885

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual
Visual
Cartogràfic
Sonor

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

1.800 m
960 m
47 planeres
1.825 ud.
144.283 títols / 1.953,2 m
14.986 títols / 2.829 m
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Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Abans de ressenyar els objectius més significatius de l’any 2017, s’ha de fer una menció
especial a la intervenció de l’Arxiu en el projecte d’aixecament i ingrés dels materials que la
ciutadania va dipositar al llarg de la Rambla per rebutjar l’atemptat del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Entre els mesos d’octubre i desembre s’han registrat en una base de dades
tots els documents i s’ha controlat la neteja dels suports malmesos per tal que es puguin
digitalitzar les mostres de condol i de solidaritat. També es van ingressar els llibres de condol
que l’Ajuntament va posar a disposició de la ciutadania i els llibres institucionals rebuts de
diferents ajuntaments, ambaixades i entitats.
Pel que fa al tractament global dels fons, cal destacar l’ingrés de la documentació del Consorci El Far. Amb el suport dels plans d’ocupació s’ha dut a terme la catalogació dels plànols
del Pla de la Ciutat d’entre els anys 1925 i 1990. Per últim, s’ha engegat el projecte Pendents de retorn zero amb el qual se segueixen les reclamacions d’aquells expedients deixats
en préstec a les oficines i que no han estat retornats a l’Arxiu.
S’ha transferit a l’Arxiu la documentació del fons del Consell de Joventut de Barcelona
que cobrirà el buit existent en el fons municipal en matèria de les accions promogudes per
l’associacionisme juvenil i el foment de la formació dels joves. A més a més també s’ha
avançat en la descripció al gestor documental, amb un total de 6.529 registres nous, i de
digitalització, amb l’obtenció de 21.400 imatges de preservació.
Aquest any 2017, amb motiu del centenari de l’Arxiu Contemporani, s’han realitzat diverses
activitats per celebrar aquesta efemèride, de les quals destaca la presentació d’un llibre
il·lustrat per Sagar Forniés, on s’expliquen de manera breu i detallada els processos tècnics
que s’executen a l’Arxiu i els serveis que es presten a la ciutadania i a la pròpia Administració.
En el marc del Dia Internacional dels Arxius es va a dur a terme, dins del cicle Recorreguts
d’autor, la conferència “Les sorpreses de l’Arxiu: fotògrafs del segle XIX a Barcelona” a
càrrec de la professora de la UPF M. Santos García Felguera i la inauguració de l’exposició
dedicada a Josep Puig i Cadafalch.
Com a tasques internes de l’Arxiu, aquest any s’ha elaborat el mapa de processos de la Sala
de Consulta, un manual que reuneix el correcte desenvolupament de les tasques principals i
serveis d’atenció a la ciutadania i investigadors. Aquest projecte s’ampliarà al llarg del 2018
tot afegint processos i funcions d’altres seccions de l’Arxiu.
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Ingrés de fons
S’han ingressat 380,23 metres de documentació textual del 1957 al 2017 i 25 documents
cartogràfics del 1887 al 1997 del Fons de l’Ajuntament de Barcelona, procedents de 21
transferències ordinàries. Destaca pel seu volum la sèrie Tràmits padronals amb 168,5 metres, inclosa dins la secció d’Acció i òrgans de govern.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció
Acció i òrgans de govern
Actes protocol·laris i relacions externes

Dates extremes
2001-2015
2017

Volum (m)
187,85
1,6

Afers jurídics

2009-2011

37,95

Recursos humans

2004-2011

12,77

Finances

1970-2015

40,85

Seguretat i atenció ciutadanes
Urbanisme i obres

2011
1957-2015

5,85
93,36

A més, han ingressat 25 plànols dels anys 1931-1993 i, de manera extraordinària, també
han ingressat 1,56 metres provinents de la documentació recollida al Memorial de la Rambla.
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Tractament arxivístic
S’ha desenvolupat el Quadre de Classificació del Fons de l’Exposició Universal de Barcelona
del 1929. S’ha preparat la transferència del Fons del Consell de la Joventut a Barcelona i
s’ha dut a terme el mostreig de les eliminacions dels expedients de liquidació de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i dels manaments
de pagament.
A més a més, aquest any s’ha efectuat una primera intervenció, neteja i condicionament de
la documentació del Memorial de la Rambla, consistent en 4.653 documents.
Al programari d’arxius s’ha descrit un total de 12.273 registres:
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la sèrie

Dates extremes

Volum (registres)

Activitats

1876-1987

2.139

Obres majors

1836-1989

2.588

Consell Plenari

1840-2000

1.702

Foment

1833-1855

100

Fons Exposició Universal del 1929

1913-1963

62

Diversos expedients infectats per patologia fúngica

-

2.486

Planimetria

-

3.196

Així mateix, s’han descrit, en altres aplicatius, la sèrie “Diplomàcia de Ciutats”, amb 2.860
registres, i el Fons “Consell de Joventut”, amb 7.500 registres.

Preservació, restauració i digitalització
Preservació i restauració
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
• 6.560 expedients infectats.
• 4.653 documents del Memorial de la Rambla del 2017.
• 1.760 plànols de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona entre els anys 1873 i 1994.

Restauració
• 27 plànols de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona entre els anys 1873 i 1994.
• 19 llibres entre els anys 1881 i 1960.
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Digitalització
S’han generat un total de 21.400 imatges de preservació dels projectes de digitalització
següents:
• 698 imatges de plànols generats pel Servei del Plànol de la Ciutat, dels anys 1926 al 1940.
• 1.125 imatges d’esborranys de plànols del Servei del Plànol de la Ciutat, dels anys 1912
al 1922.
• 16.166 imatges de 67 llibres d’actes de l’Ajuntament, dels anys 1873 al 1994.
• 3.132 imatges de les peticions dels usuaris.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Total

416

8.114

8.530

Usuaris no presencials

5.200

21.963

27.163

Total

5.616

30.077

35.693

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial
Documents prestats a les oficines
Còpies trameses a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre
43.891
415
21.184

Nombre

Suport paper

8.487

Suport digital

5.580

Total

54

Externs

14.067
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Activitats
Durant el 2017 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

6.350

Visites guiades a les exposicions

4

43

Conferències, cursos, jornades, congressos i presentacions

2

80

Total

7

6.473

Activitats educatives

Visites

Tallers

Nombre

Assistents

Nombre

Assistents

Secundària

5

99

3

60

Universitària

3

54

2

40

Educació especial

9

139

-

-

17

392

5

100

Total

Exposicions
Pròpies
• XII Mostra de Documents: “Puig i Cadafalch, convertir Barcelona en la Brussel·les del migdia”. Del 13 de juny de 2017 al 30 d’abril de 2018.

Virtuals
• Centenari de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Préstec en comodat
• 1 document a “Born. Memòries d’un mercat”. Born CCM, del 14 de març al 27 de novembre de 2017.
• 3 documents a “Nazis i feixistes. L’ocupació simbòlica de Barcelona (1939-1945)”. Castell de Montjuïc, del 17 de novembre de 2017 al 23 de febrer de 2018.
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Reproduccions de documents
37 documents per a mitjans audiovisuals:
• 4 documents per a “Sagrada Família: compte enrere” de Jordi Faulí, Roser Oliver i Carles
Señalada, 30 Minuts, TV3, 24 de febrer de 2017.
• 10 documents per a “El món dels mapes”, de Deuwatts, BTV, 3 de febrer de 2017.
• 6 documents per a “Serrat, el noi del Poble-sec”, de Lluís Permanyer, Sense ficció, TV3,
15 de gener de 2018.
• 1 document per al web “El fotógrafo filipino Délix Laureano (1866-1952) en Barcelona”,
de María de los Santos García Felguera, Academia.edu, UPF, 2017.
• 1 document per al documental “El Grabao”, de Laia Manresa, promogut per l’àrea de Qualitat i Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona.
• 4 documents per al documental “Los Triángulos: crònica d’una cooperativa” de Daniel
Gasol, presentat a la 5a convocatòria d’Art Visual de la Casa Elizalde, novembre del 2017.
• 1 document per a “120è aniversari de 6 municipis de Barcelona”, de Guillem Martínez, a
Betevé Notícies.
• 6 documents per al web promocional del llibre Nazis a Barcelona: l’esplendor feixista de
postguerra (1939-1945), de Mireia Capdevila. L’Avenç Serveis Editorials, maig del 2017,
i per als informatius de TV3, 25 de juny de 2017.
• 3 documents per al web de la història del Mercat de la Boqueria. Institut Municipal de
Mercats, 2017.
• 1 document per a l’exposició virtual de la Casa Vicens, d’Alejandra Alzate. Mediapro Exhibitions, 2017.
42 documents per a publicacions:
• 3 documents per a Barba, Mateu. Un Palau de Barcelona: història del palau Savassona,
seu de l’Ateneu Barcelonès. Barcelona: RBA La Magrana, 2017.
• 2 documents per a Marimón, Sílvia. “La Barcelona subterrània de Franco”. Diari Ara (23
gener 2017).
• 1 document per a l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona. Servei d’Arqueologia de
Barcelona, ICUB, 2017.
• 1 document per a Segura, Isabel. Barcelona, City of Books. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 2017
• 5 documents per a Lacuesta, Raquel; González, Xavier. l Modernisme perdut III: Sants i les
Corts. Barcelona: Base: Ajuntament de Barcelona, 2017
• 10 documents per a Capdevila, Mireia; Vilanova, Francesc. Nazis a Barcelona: l’esplendor
feixista de postguerra (1939-1945). Barcelona: L’Avenç: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 2 documents per a “Casa de l’Aigua de Trinitat Vella: Barcelona i les captacions municipals
a Montcada”. MUHBA, maig del 2017.
• 5 documents per a Tatjer, Mercè; Sontheimer, Dory; Capellà Simó, Pere. La Fàbrica Lehmann: un pulmó creatiu a l’esquerra de l’Eixample. Barcelona: Editorial Comanegra: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 1 document per a Delacourt, Laurent. Léon Jaussely: un pionnier solitaire. París: Éditions
du Patrimoine, 2017.
• 1 document per a Graus, Ramon; Martín, Helena; Rosell, Jaume. “El hormigón armado en
Cataluña 1898-1929. Cuatro empresas y su relación con la arquitectura”. A: Informes de
la construcción, núm. 546, abril-juny del 2017.
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• 3 documents per a Llurba, Rossend. Història del Paral·lel: memòries d’un home del carrer.
Barcelona: Editorial Comanegra: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 2 documents per a El Nacional Barcelona, un espai centenari. Ocio Gastronómico, SL,
2017.
• 4 documents per a Caballé, Francesc; González, Reinald. La Casa de l’Ardiaca, seu de
l’AHCB: 2.000 anys d’història. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2018
• Fontbona, Francesc (dir.). Les arts aplicades a Barcelona. Barcelona: Àmbit: Ajuntament
de Barcelona, 2017.
• 1 document per a Arboix, Alba. Església i ciutat: el paper dels temples parroquials en la
construcció de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017
• 1 document per Dilla, Ramon. Elias Rogent i Barcelona: Arquitectura, patrimoni i restauració. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017.

50 documents per a exposicions i itineraris:
• 33 documents per a l’exposició i catàleg “Born: memòries d’un mercat”. Born, Centre de
Cultura i Memòria, del 13 de març al 26 de novembre de 2017.
• 2 documents per a l’itinerari “El carrer de Pere IV. Espina dorsal del Poblenou”. MUHBA,
20 de maig de 2017.
• 2 documents per a l’exposició i el catàleg de l’exposició “Antoni Gaudí. Barcelona”. Moscou, Museum of Modern Art, del 24 de maig al 10 de setembre de 2017.
• 3 documents per a l’exposició: “Elias Rogent: ciutat i arquitectura”. Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona, juny del 2017.
• 1 document per a l’exposició “Palau Alòs”. Casal de Joves Palau Alòs, setembre del 2017.
• 1 document per a l’exposició “Els mitjons Moltfort’s i la publicitat racional”. Can Marfà,
Museu de Mataró, del 10 de novembre de 2017 al 17 juny de 2018.
• 7 documents per a l’exposició “Nazis i feixistes. L’ocupació simbòlica de Barcelona (19391945)”, Fundació Pi i Sunyer i L’Avenç. Castell de Montjuïc, ICUB, del 20 de novembre de
2017 al 23 de febrer de 2018.
• 1 document per a l’exposició “Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya”. Museu
d’Història de Catalunya, del 14 de desembre de 2017 al 14 d’abril de 2018.
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Col·laboracions i relacions externes
En el marc d’una política de col·laboració amb entitats i institucions, s’ha signat un acord
de col·laboració entre l’AMCB, la Fundació Pi i Sunyer i l’Institut Viladomat, d’octubre del
2016 a juny del 2017, per dur a terme tallers amb alumnes de 1r d’ESO sobre l’escola de
la Segona República i el franquisme.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1820

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

18.824,52 m

Cartogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’Arxiu Fotogràfic ha organitzat dues noves exposicions al llarg de l’any 2017: “Oleguer Junyent. Roda el món i torna al Born”, en col·laboració amb el Museu Frederic Marès, i “Darius
Koehli: Inside Poblenou”, amb la coedició del corresponent catàleg i una sèrie d’activitats i
visites al voltant dels dos projectes expositius.
En l’àmbit de la comunicació, a banda de la presència continuada en xarxes socials, ha
continuat el programa d’itinerància i préstec d’exposicions a altres institucions, com la Universitat de València, el MNAC o el Museu de Mataró. En col·laboració amb la Universitat
d’Alcalá de Henares es va organitzar una exposició sobre la Barcelona d’Eduardo Mendoza.
També algunes fotografies de l’exposició sobre Carlos Pérez de Rozas van viatjar al Museu de
les Terres de l’Ebre d’Amposta.
A nivell educatiu, l’Arxiu ha acollit visites, així com alumnes en pràctiques de molt diverses
procedències i amb l’equip educatiu Clic-me ha realitzat una segona edició del taller Fotoseqüència, en forma de Casal d’estiu durant el mes de juliol, i també un casal per a l’Institut
Verdaguer al mes de novembre. Així mateix, ha participat en l’edició del Bigdraw, la Festa
del Dibuix; la Nit dels Museus i la Setmana Internacional dels Arxius, amb una conferència
de Ricard Martínez sobre fotografia i viatges. També ha participat al Congrés d’Història de
Barcelona amb una presentació sobre el fons fotogràfic del Diari de Barcelona.
L’AFB ha continuat l’ingrés constant de documents fotogràfics: fons municipals, donacions
de particulars i adquisicions a través del Pla Nacional de Fotografia. Entre els ingressos
d’enguany, destaquen el dipòsit del fons de negatius d’Humberto Rivas, el fons fotogràfic
César Malet i la donació de la col·lecció de fotografies del barri de La Perona del fotògraf
Esteve Lucerón.
Aquest any s’ha avançat significativament en els treballs de descripció, digitalització i comunicació de diversos fons com el d’Eduard Olivella o Carme García de Ferrando. Malgrat tot,
és palès el desequilibri entre fotografies ingressades durant l’any, unes 50.000 aproximadament, i les que s’han pogut descriure i tractar, unes 30.000. Actualment, dels més de tres
milions de fotografies que custodia l’Arxiu, gairebé 200.000 imatges es troben accessibles
en línia, que suposen només un 6% del fons.
D’altra banda, l’Arxiu ha continuat participant activament en diversos eixos del Pla Nacional
de fotografia, concretament en el Portal de fotografia de Catalunya: Alabern, una plataforma
en línia que recull de forma conjunta la cultura fotogràfica del país.
A nivell de recursos, cal destacar la incorporació a l’arxiu durant l’any d’una nova tècnica per
donar suport a la consulta i la difusió, així com les millores pel que fa a seguretat i climatització de l’edifici del Convent de Sant Agustí.

Sumari

61

Memòria Arxiu Municipal de Barcelona 2017

Ingrés de fons
S’ha dut a terme l’ingrés, a través de transferències ordinàries, de 156 fotografies i 21 postals del Museu d’Història de Barcelona d’entre els anys 1873 i 1970, i 32 fotografies de la
reforma interior de la Gran Via de l’any 1908 al 1922.
Així mateix, un total de 14.391 fotografies del Consorci El Far dels anys 1990 al 2002 també han ingressat a l’Arxiu.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació fotogràfica
Nom de la sèrie

Dates extremes

Volum (fotografies)

Cultura

1873-1970

11.547 fotografies
i 21 postals

Urbanisme i obres

1908-1922

32 fotografies

A més, s’ha dut a terme l’ingrés extraordinari d’un total de 52.936 fotografies i 90 postals
provinents de donacions i adquisicions privades i col·leccions.
A continuació, presentem una llista amb els fons institucionals i privats ingressats:
• Fons Antoni Pladevila Brenchat. Un total de 521 fotografies dels anys 1980 al 2016. El
fons conté fotografies que mostren l’evolució urbanística de la ciutat, de les quals destaquen les imatges de les obres de la Barcelona olímpica al districte de Sant Martí. També
aplega fotografies d’arquitectura i vistes panoràmiques de la ciutat.
• Fons Esteve Lucerón Navarro. 2.010 negatius en blanc i negre dels anys 1980 al 1990.
Aquest conjunt de negatius testimonia els últims anys d’un dels últims barris de barraques
de Barcelona, la Perona, que va desaparèixer completament l’any 1989. També inclou
fotografies de les obres de la futura estació de l’AVE a la Sagrera.
• Fons Oleguer Junyent Sans. 183 fotografies entre els anys 1900 al 1936. Amb aquestes
fotografies s’amplia el fons Oleguer Junyent Sans que ingressà a l’AFB l’any 2014 a través
d’un comodat amb Oleguer Armengol Junyent.
• Fons Joaquim Barba Buxadó. 876 fotografies entre els anys 1916 i 1950. El fons conté
fotografies de temàtica familiar que corresponen majoritàriament a retrats, celebracions,
trobades, sortides i excursions que mostren la vida quotidiana d’una família barcelonina.
• Fons Eduard Balada Mestres. 380 fotografies entre els anys 1960 i 1970. Ha ingressat
a l’AFB a través d’un comodat amb la Generalitat de Catalunya, Col·lecció Nacional de
Fotografia. Són fotografies majoritàriament en blanc i negre de paisatges i retrats fets a la
dècada del 1960 a Barcelona i Terrassa, entre d’altres indrets.
• Fons César Malet Coll. Aproximadament unes 11.000 fotografies dels anys 1955 al 2000.
Ha ingressat a través d’un comodat amb Concepció Malet Coll. Són fotografies de l’activitat
professional de César Malet: del món de la moda, la publicitat, escenes urbanes, vida nocturna, retrats de personatges de la societat catalana, del cinema, les arts plàstiques i de
la cultura en general. També destaca un conjunt de fotografies de Sidi Ifni de l’any 1963,
on el fotògraf va fer el servei militar. És una mostra del dia a dia dels soldats destinats a la
colònia espanyola del Sàhara Occidental.
• Fons Humberto Rivas. Un total de 23.193 fotografies dels anys 1979 al 2005. Ha ingressat a través d’un comodat de Maria Helguera Solanet. El fons aplega els negatius realitzats
per Humberto Rivas fruit de l’activitat fotogràfica que desenvolupà a Espanya i l’Argentina,
en la qual cultivà especialment el retrat i el paisatge.
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També s’han incorporat al fons de l’Arxiu:
• A la col·lecció de positius sobre paper i col·lecció de positius directes de càmera:
- 1 retrat de gran format i emmarcat de la família Tomàs Farell donat per Norbert Tomàs
Bilbeny de l’any 1908 fet pel fotògraf Napoleón.
- 1 fotografia de l’escalinata del Park Güell donada per Antoni Canals i Morera.
- 10 fotografies donades per Miguel José Navarro Miglionico de la visita i el concert dels
Beatles a Barcelona l’any 1965 de Pérez de Rozas.
- 21 fotografies donades per Javier Sardà Martí dels anys 2016 al 2017. El fotògraf Javier
Sardà duu a terme un projecte de refotografia amb l’AFB, partint de la utilització de fotografies antigues dels fons de l’Arxiu i fotografies actuals del fotògraf.
- 30 fotografies dels anys 1955 al 1970 de l’Escola de Puericultura del carrer de Muntaner
i d’habitants d’un poble no identificat. Aquesta donació és anònima.
- 16 fotografies de l’any 1896 ingressades a través d’un comodat amb la Generalitat de
Catalunya, procedents de la Col·lecció Nacional de Fotografia. Són fotografies del port de
Barcelona, l’autor de les quals és Pau Audouard.
- 27 fotografies dels anys 1860 al 1939 adquirides directament per l’Arxiu.
• A la col·lecció de postals:
- 10 postals del Museu del Cau Ferrat donades per Mercè Aranda Pallero.
• A la col·lecció d’àlbums:
- 1 àlbum donat per Alberto Vilardell de Virto amb 134 fotografies de la reconstrucció del
Palau de la Metal·lúrgia de Montjuïc dels anys 1950 al 1960.
- 7 àlbums de postals donats per Mercè Aranda Pallero dels anys 1930 al 1940, en què
4 d’aquests àlbums són del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2 del Museu de les Arts
Decoratives i 1 del Museu d’Art de la Ciutadella.
- 1 àlbum de temàtica familiar ingressat a través d’un comodat amb la Generalitat de Catalunya, procedents de la Col·lecció Nacional de Fotografia, dels anys 1910 al 1915.
- 1 àlbum amb 42 fotografies adquirit directament per l’Arxiu.
Al fons bibliogràfic s’han incorporat 18 volums per donació, 27 per compra i 16 per intercanvi.
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Tractament arxivístic
S’ha continuat amb el tractament arxivístic —avaluació, ordenació i preservació en caixes
noves— de 183 unitats d’instal·lació del fons fotogràfic del Diario de Barcelona dels anys
1900 al 1992, que s’han descrit en una base de dades pròpia.
S’han introduït al gestor d’arxius la descripció de 38.594 fotografies procedents dels fons i
les col·leccions següents:
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (registres)

Actes protocol·laris i relacions externes

1860-2011

11

Educació

1877-1993

4

Cultura

1880-2013

276

Urbanisme i obres

1880-2011

433

Seguretat i atenció ciutadanes

1894-2006

27

Fons Institucionals, privats i col·leccions
Fons institucionals

Volum (registres)

Exposició Internacional de Barcelona del 1929

1910-1930

3

Olimpíada Cultural, SA

1986-1993

9

Museu Arqueològic de Barcelona

1890-1936

2

Fons privats

64

Dates extremes

Dates extremes

Volum (registres)

Bermejo

1929-1930

14

Joan Amades Gelats

1880-1960

1

Juan Lapuente Belenguer

1936-1960

1

Lola Anglada Sarriera

1870-1947

1

Luis Girau Iglesias

1902-1954

1

Lluís Monés Roberdeau

1890-1898

22

CNT-FAI, 19 julio 1936-España

1936-1939

1

Diario de Barcelona

1900-1992

181

Editorial Alberto Martin

1900-1920

42

Editorial López

1870-1920

2.160

El Día Gráfico

1913-1934

8

Francesc Serra Dimas

1903-1967

253

Frederic Ballell Maymí

1888-1922

6

Jacques Léonard

1950-1980

67

Jaume Ribera Llopis

1931-1948

12

Josep Postius Saura

1945-1980

228

Josep Maria Sagarra Plana

1910-1958

1

GATCPAC

1931-1937

1

Sociedad de Atracción de Forasteros

1890-1939

3

Joan Serra Graupera

1888-1933

2

Colita

1964-2000

11.761
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Eduard Olivella Falp

1970-2000

22.755

Pintades. Barcelona: de Puig Antich al Referèndum

1974-1977

2

Eduard Balada Mestres

1960-1969

30

Eduard Olivella Falp

1970-2000

5.332

Col·leccions

Dates extremes

Volum (registres)

Col·lecció de negatius de l’AFB

1900-1980

1

Col·lecció d’estereoscòpics de l’AFB

1860-1939

28

Col·lecció de positius sobre vidre de l’AFB

1890-1940

7

Preservació, conservació i restauració
Preservació i restauració
S’han dut a terme tasques de conservació preventiva i condicionament sobre 289.561 fotografies dels fons i les col·leccions següents:
• Fons Ajuntament de Barcelona. Un total de 2.977 fotografies dels anys 1860 al 2017.
• Fons Josep Postius. Un total de 51.080 fotografies dels anys 1945 al 1980.
• Fons Francesc Serra. Un total de 2.089 fotografies dels anys 1903 al 1967.
• Fons Pintades. Barcelona: de Puig Antich al Referèndum. Un total de 470 fotografies dels
anys 1974 al 1977.
• Fons Frederic Ballell. Un total de 697 fotografies dels anys 1888 al 1922.
• Fons Eduard Balada. Un total de 400 fotografies dels anys 1960 al 1969.
• Fons Oleguer Junyent. Un total de 264 fotografies dels anys 1900 al 1936.
• Fons Jacques Leonard. Un total de 330 fotografies dels anys 1950 al 1980.
• Fons Carme Garcia de Ferrando. Un total de 6.980 fotografies dels anys 1934 al 2004.
• Fons Diario de Barcelona. Un total de 500 fotografies dels anys 1900 al 1992.
• Fons El Día Gráfico. Un total de 80 fotografies dels anys 1913 al 1934.
• Fons diversos de la sala de consulta. Un total de 1.789 fotografies dels anys 1880 al
2000.
• Col·lecció positius sobre paper. 62 fotografies dels anys 1860-2000.
• Col·lecció positius directes càmera. Un total de 3 fotografies dels anys 1850 al 1865.
• Col·lecció àlbums. 1 fotografia del 1860.

Digitalització
En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han generat 45.208 imatges de preservació
dels fons següents:
• Fons
• Fons
• Fons
• Fons
• Fons
• Fons
• Fons

Josep Postius Serra. 13.643 imatges dels anys 1945 al 1980.
Eduard Olivella Falp. 21.074 imatges dels anys 1970 al 2000.
Oleguer Junyent Sans. 478 imatges dels anys 1900 al 1936.
Carme Garcia de Ferrando. 5.084 imatges dels anys 1934 al 2004.
Francesc Serra. Un total de 364 fotografies dels anys 1903 al 1967.
Jacques Leonard. Un total de 606 fotografies dels anys 1950 al 1980.
diversos de la sala de consulta. 3.959 imatges dels anys 1880 al 2000.
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Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

65

175

240

Usuaris no presencials

271

1.521

1.792

Total

336

1.696

2.032

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats

61.750

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotografies digitals

2.569

Activitats
Durant el 2017 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

1

4

Exposicions

4

9.449

15

259

Visites al centre i a les exposicions

3

57

Jornades de portes obertes: accés lliure

1

878

Conferències, cursos, jornades, congressos i presentacions

2

66

26

10.713

Visites guiades a les exposicions

Total

Activitats educatives

Visites
Nombre

Tallers

Assistents

Nombre

Assistents

Secundària

5

83

6

107

Universitària

3

26

-

-

13

194

-

-

1

1.350

-

-

22

1.653

6

107

Altres: escoles de fotografia / arxivística
Activitats familiars
Total

Exposicions
Pròpies
• “Huellas. Humberto Rivas”, de l’1 de gener de 2017 al 8 d’abril de 2017, amb 3.177 visitants.
• “Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el món i torna al Born”, del 17 de maig de 2017 al 14
d’octubre de 2017. Organitzada conjuntament amb el Museu Frederic Marès, amb 4.448
visitants.
• “Darius Koehli. Inside Poblenou”, del 23 de novembre de 2017 al 19 de maig de 2018,
amb 731 visitants fins al 31 de desembre de 2017.
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Itinerants
• “Jacques Leonard”. De l’11 de juny al 27 de novembre de 2016. Prorrogada fins al 21 de
maig de 2017. Palau Solterra. Fundació Vila Casas. Torroella de Montgrí (Girona). 2.444
visitants.

Virtuals
• “Huellas. Humberto Rivas”
• “Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el món i torna al Born”

Préstec en comodat
S’ha participat en exposicions d’altres institucions o coproduïdes a través del préstec de
fotografies originals:
• 17 daguerreotips i 1 equip de laboratori de daguerreotípia format per 51 elements. “El
triomf de la imatge. El daguerreotip a Espanya”. Centre Cultural la Nau de la Universitat
de València, del 26 de gener al 23 d’abril de 2017.
• 1 fotografia per “Cámara y modelo. Fotografías de maquetas de arquitectura en España,
1925-1970”. Ministeri de Foment i Fundació ICO, Madrid, del 16 de febrer al 14 de maig
de 2017.
• 18 fotografies per “Insurreccions”. MNAC, del 23 de febrer al 21 de maig de 2017.
• 4 fotografies per “Ramon Casas, la modernidad anhelada”. CaixaForum Palma de Mallorca,
del 7 de març a l’11 de juny de 2017. CaixaForum Madrid, Fundació Bancària La Caixa i
Consorci del Patrimoni de Sitges, del 5 de juliol al 22 d’octubre de 2017.
• 1 fotografia per “L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Cent anys al servei del patrimoni,
la informació, la recerca i la cultura”. AHCB, del 25 d’abril de 2017 al 30 d’abril de 2018.
• 1 fotografia per “Josep Puig i Cadafalch. Visió, identitats, cosmopolitisme”. Museu de Mataró, del 17 d’octubre de 2017 a l’1 d’abril de 2018.

Reproduccions de documents
S’han reproduït un total de 154 fotografies per a l’elaboració dels audiovisuals següents:
• Escola de Mim i Pantomima de l’Institut del Teatre. 40è aniversari. Institut del Teatre, juny
del 2017.
• L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats. 1779-1936. Museu d’Història de Barcelona, 2017.
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I, finalment, s’han reproduït un total de 113 fotografies per a les publicacions següents:
• Armengol, Sabine. Estudi Oleguer Junyent. Barcelona, 2017.
• Pérez, Yolanda. La Generalitat de Catalunya i la confiscació. Memorial Democràtic, 2017.
• Navarro, Miguel. 18 horas de Beatlemanía en Barcelona. Espanya i internacional, 2017.
• Diversos autors. Guia interactiva. Barcelona: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, 2017-2018.
• Graus, Ramon; Martín Nieva, Helena; Rosell, Jaume. El hormigón armado en Cataluña
(1898-1929): Cuatro empresas y su relación con la arquitectura. Espanya. Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC, juny del 2017.
• Lizondo Sevilla, Laura. Mies’s Opaque Cube: the electric utilities Pavilion at the 1929 Barcelona International Exposition. València: Universidad Politècnica de Valencia, juny del 2017.
• Trillo Martínez, Valentín. Mies en Barcelona: Arquitectura, representación y memoria. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017.
• Tomás, Eduard. Corpus: La festa: Història i evolució del Corpus de Sitges. (1360-2017).
Sitges. Ajuntament de Sitges: Grup d’Estudis Sitgetans, 2017.
• González, Almudena; Mínguez, Julio. El Banco de España. Testigo de la España del siglo
XX. Madrid: Banco de España, 2017.
• Prieto, Carlos. “¡Nazis en Barcelona! Pesadilla en la capital catalana”. El Confidencial, 2017.
• Mancho, Carles. El Brodat de la Creació de la catedral de Girona. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona, 2017.
• González, Arnau. Une Catalogne Indépendante?: Geopolítica europea y Guerra Civil Española (1936-1939). Barcelona: Memorial Democràtic, setembre del 2017.
• Capellà, Magdalena. Mary Santpere (1938-1948): Els orígens d’una comicitat popular.
Barcelona: Magdalena Capellà, 7 de juliol de 2017.
• Teixidor, Joana (ed.); Bonet, Llorenç (ed.). Mies van der Rohe, Barcelona 1929. Barcelona:
Fundació Mies van der Roche Barcelona: Tenov Books, 2017.
• Universitat de Barcelona. Jornades “Elias Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i
restauració”. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017.
• Graus, Ramon. La renovació en l’arquitectura. Puig i Cadafalch entre 1901 i 1931. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017.

Publicacions
• Calafell, Jordi; Tatjer, Montse; Terré, Laura; Koehli, Darius. Darius Koehli: Inside Poblenou.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2017
• Oleguer Junyent, col·leccionista i fotògraf: Roda el món i torna al Born. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura: Museu Frederic Marès, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2017.

Presentacions i conferències
• Taula rodona “Territori Humberto Rivas. Més enllà de la fotografia”, amb la participació
d’Isaki Lacuesta, Antoni Clapés i J. Antonio Aristizábal. Espai 4 La Virreina, 15 de març de
2017, amb l’assistència de 43 persones.
• Conferència “Turisme artificial. Fotografia estereoscòpica de viatges”, a càrrec de Ricard Martínez. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 14 de juny de 2017, amb l’assistència de 23 persones.
• Conferència “Roda el món i torna al Born. L’activitat fotogràfica de l’artista Oleguer Junyent”, a càrrec de Rafael Torrella. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 3 de juliol de 2017, amb
l’assistència de 12 persones.
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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 l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents per fer
pràctiques de tractament i organització de documents fotogràfics. 4 mesos i mig. 2 persones (1.000 hores).
• Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona - Facultat de Filosofia
i Lletres, per fer tasques de tractament i conservació de fons fotogràfics. 1 mes i mig. 1
persona (150 hores).
• Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona:
- Amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació per fer tasques de descripció i digitalització de fons fotogràfics. 1 mes i mig. 1 persona (150 hores).
- Amb la Facultat de Geografia i Història per fer tasques de gestió de projectes expositius i
programació d’activitats. 3 mesos. 1 persona (300 hores).
- Amb la Facultat de Geografia i Història per fer pràctiques de conservació preventiva, descripció, documentació i tractament de fotografies. 2 mesos. 1 persona (210 hores).
Destaquem la participació de ponents o formadors en els cursos, seminaris i congressos
següents:
• Ponència “La actividad fotográfica del artista Oleguer Junyent. Roda el món i torna al
Born”. Saragossa, 27 d’octubre del 2017. II Jornadas sobre Investigación en Historia de
la Fotografía. Rafel Torrella
• Participació en la sessió “Difusió i exhibició d’originals fotogràfics”, al curs d’especialització
Preservació, conservació i digitalització d’originals fotogràfics. Institut Estudis Fotogràfics
de Catalunya, 24 de novembre de 2017. Rafel Torrella.
• Comunicació “El fons fotogràfic del Diari de Barcelona”. Arxiu Històric de la Ciutat, 5
d’octubre de 2017. Jordi Serchs i Montserrat Ruiz
• Conferència “L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona” a les Jornadas sobre Eduardo Mendoza y sus
Contextos. Universitat d’Alcalá de Henares, 21 d’abril de 2017. Jordi Serchs.
• Workshop i projecció de “La ciutat enderrocada. Fotografies d’abans de l’obertura de la Via
Laietana”. AFB. Photogenic Festival, 2 d’octubre de 2017. Jordi Calafell

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1844

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Fotogràfic
Bibliogràfic

3.113.565 ud.
1.651 ud.
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Arxius Municipals de Districte

Els Arxius de Districte han centrat les accions de difusió en la celebració del Dia Internacional dels Arxius, amb activitats com les exposicions “Barcelona coopera. La Cooperativa de
Teixidors a Mà, 1876-1992” o “Els barris de barraques a Montjuïc, Sants i les Corts”. També
s’han organitzat diverses taules rodones, per exemple, “Icària, l’abans de la Vila Olímpica:
arquitectura i vida”, “Passat, present i futur del cooperativisme”, a més de tallers com “Fotos en conserva. Mitjans casolans per guardar les teves imatges”, entre altres. Totes aquestes
activitats han congregat 3.975 assistents.
Pel que fa a les activitats educatives, els AMD han realitzat 73 activitats i la participació de
1.605 alumnes. Cal destacar la incorporació de noves activitats en format taller adreçades
a l’alumnat de primària i secundària, com la que organitza l’Arxiu de Sarrià-Sant Gervasi:
“Què podem trobar a l’Arxiu” o les propostes de l’Arxiu de Sants-Montjuïc: “Explorem l’Arxiu
de Sants-Montjuïc: descobrim el passat a través de les fotografies”, “Els vapors de Sants: descobreix la Revolució Industrial a través dels documents” i “Indaga i resol els enigmes de la fàbrica
Serra-Balet a través dels seus documents”.
Els serveis de consulta han atès 12.117 usuaris, s’han consultat 31.433 documents i s’han
reproduït 81.561 documents a petició dels usuaris. També s’ha gestionat el préstec de
4.964 expedients administratius.
Els AMD han seguit ingressant documents procedents de les oficines dels districtes amb uns
300 metres aproximadament, a més de les donacions de fons privats, entre els quals destaquen els fons de l’Orfeó de Sants, del Cercle Catòlic de Sants i de la Cooperativa Graciense
de Viviendas.
S’ha continuat amb els tractaments dels fons documentals amb quasi 40.000 documents
descrits al gestor d’arxius. A més, s’han digitalitzat, entre altres, la col·lecció fotogràfica de
la Unió Excursionista de Sants, el fons audiovisual de l’Associació per al Desenvolupament
de la Comunicació Local a les Corts i Sants-Montjuïc, algunes sèries del fons de l’Ajuntament
de Gràcia i de la Junta de Regants de la Sèquia Comtal, així com la Col·lecció de Fotografies
i Postals de l’AMDSG, entre altres.
S’ha d’assenyalar, també, la continuïtat en les accions de formació i assessorament al personal de les oficines i a les tasques de preparació per implantar el sistema AIDA als deu districtes durant els anys 2018 i 2019, un gran repte que permetrà 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 39,30 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)

Finances

2011-2012

3,9

Patrimoni municipal

2005-2011

5,5

Urbanisme i obres

2011-2014

25,9

Acció i benestar social

1993-2009

4

Gestió documental
S’ha fet 1 sessió de formació presencial, amb una durada de 2 hores i la participació de 15
assistents.
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Tractament arxivístic
Pel que fa a les actuacions globals dutes a terme als fons, destaca l’aplicació del calendari
d’avaluació i tria a fi d’oxigenar els dipòsits documentals. En aquest sentit, s’han inventariat
per a la seva destrucció diverses sèries documentals, d’entre les quals destaquen els expedients d’Inspecció i Higiene pública, els de Reserva d’estacionament a la via pública o bé
els Punts de venda a la via pública. En total, s’han eliminat 50,94 metres de documentació.
S’ha treballat amb la documentació del departament de comunicació del Districte, amb el
tractament de 225 unitats d’instal·lació, que ha consistit en la identificació i selecció de la
documentació i la seva separació i agrupació segons tipologies i suports: gràfics, fotografies
i expedients administratius, bàsicament.
A més a més, destaquem la descripció al programari d’arxius de 5.968 registres: 1.700 expedients de la sèrie Activitats dels anys 2012 al 2013, 236 d’Obres majors dels anys 2012
al 2013, i 4.025 d’Antecedents dels anys 1957 al 1989.
D’altra banda, s’ha fet un inventari de materials no editats de l’Ajuntament de Barcelona en
una altra aplicació informàtica, amb 719 registres d’entre els anys 1913 a 2008.

Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva i condicionament del fons, destaquem:
• Instal·lació en caixes de preservació de 1.088 fotografies dels anys 1910 al 1990 de la
Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta.
• Neteja d’elements nocius i duplicats dels expedients d’Obres majors, Obres menors i Via
pública i nova instal·lació en caixes de conservació permanent.
Fruit dels projectes de digitalització, s’han obtingut 164 imatges de preservació de la
Col·lecció de Cartells de l’Arxiu d’entre els anys 1949 a 2007.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

2

714

716

Usuaris no presencials

171

221

392

Total

173

935

1.108

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats

4.287

Documents prestats a les oficines

1.206

Còpies trameses a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris
Fotocòpies

34

Nombre
16.294

Digitals
Total

41
16.335
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Activitats
Reproducció de documents
• 5 fotografies de la Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta per a una audioguia sobre
Carmen Amaya, el Somorrostro i la Barceloneta.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1909

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

2.052.5 m

Visual

955 ud.

Cartogràfic
Fotogràfic
Sonor

19.389 ud.
6 ud.

Audiovisual

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample
Ingrés de fons
S’han ingressat 89,44 metres de documentació textual dels anys 1995 al 2016 a través de
8 transferències ordinàries. De la secció d’Urbanisme i obres destaquen els 22,96 metres
d’expedients d’Obres menors i els 18,36 d’Activitats.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Finances

2008-2011

8,88

Urbanisme i obres

2003-2013

77,92

Acció i benestar social

1995-2009

2,6

Cal destacar, també, l’ingrés per donació de Pilar Sopeña Font-Gras de documentació de la
fàbrica Font i Pujols, formada per 29 fotografies, 7 postals i 4 unitats documentals d’entre
els anys 1905 a 1925.

Gestió documental
Pel que fa a la formació, s’ha impartit una sessió formativa específica en matèria d’arxius a
56 membres del personal administratiu i tècnic del Districte.

Tractament arxivístic
Pel que fa a les actuacions globals als fons, s’han dut a terme tasques d’avaluació a fi de
destriar els originals de les còpies i la documentació sobrera de 420 unitats d’instal·lació de
les sèries d’Obres majors i Activitats. També s’ha aplicat el Calendari de conservació i tria a
455 caixes, s’han arxivat els expedients de conservació permanent en material de conservació i s’han elaborat inventaris d’aquelles sèries llestes per a l’eliminació.
Pel que fa a les descripcions, s’han creat al gestor d’arxius 3.285 registres nous d’expedients
d’Activitats dels anys 1995 al 2011 i 1.750 d’Antecedents del 1900 al 2017. A més a més,
en altres aplicacions s’han descrit 4.830 expedients d’Obres menors i 33 registres del fons
privat Transformadors.
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Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva i condicionament del fons, s’ha dut
a terme la neteja d’elements nocius i documentació sobrera i s’han reinstal·lat 111 caixes
d’expedients d’Activitats.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Externs

Total

Usuaris presencials

23

1.238

1.261

Usuaris no presencials

48

262

310

Total

71

1.500

1.571

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

2.818

Documents prestats a les oficines

1.241

Còpies trameses a les oficines

147

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

12.777

Digitals

5.074

Total

17.851

Activitats
S’ha cedit una fotografia per elaborar l’audiovisual de la Universitat de Barcelona Les lluites
per Barcelona o Barcelona Recorda’t. Producció: Observatori Europeu de Memòries i Ajuntament de Barcelona. Direcció: Jordi Guixé i Xavier Montanyà.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1900

2016

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.875 m

Visual

502 ud.

Cartogràfic

105 ud.

Fotogràfic
Audiovisual

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte de
Sants-Montjuïc
Ingrés de fons
Durant aquest any s’han efectuat 19 transferències ordinàries amb un total de 61,4 metres
de documentació dels anys 1966 al 2017, dels quals destaquen 17,8 metres d’expedients
de Via pública. També s’han incorporat 10 volums al fons bibliogràfic i 12 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

2012-2017

8

Afers jurídics

2012-2016

10,7

Informació i comunicació

2013

0,2

Finances

1995-2012

10,6

Cultura

2002-2015

8,7

Urbanisme i obres

1966-2013

23,2

També s’han incorporat 2.553 documents procedents dels ingressos extraordinaris següents:
• 27 fotografies dels barris de Sants, Badal i la Bordeta donades per Antoni Cunill incorporades a la Col·lecció fotogràfica del barri de Sants dels anys 1975 i 1976.
• 450 documents del Centre Escolta de l’Espanya Industrial donats per Llibert Martínez
d’entre els anys 1953 a 2003.
• 200 documents de la transició política espanyola donats per Maria Rosa Villalta d’entre els
anys 1976 a 1979.
• 40 documents donats per Jordi Groñi de les activitats posteriors a l’1 d’octubre a l’Institut
del Teatre del 2017.
• 50 documents del Centre Catòlic de Sants donats per Montserrat Guardiola d’entre els
anys 1940 a 1975.
• 1.600 documents donats per Meritxell Olaya de l’Orfeó de Sants d’entre els anys 1900 a
2010.
• 150 documents donats per Laura Valls referents al barri del Poble-sec d’entre els anys
1917 a 2017.
• 36 cartells de la programació de Sants 3 Ràdio dels anys 2016 i 2017.
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Gestió documental
S’han dut a terme 14 sessions d’assessorament a personal del Districte sobre gestió documental.

Tractament arxivístic
S’han fet les següents actuacions globals sobre els fons:
• Confecció del Quadre de fons de l’Arxiu amb informació sobre les dades bàsiques dels fons
i les col·leccions que custodia l’Arxiu.
• Revisió, identificació, ordenació, descripció i instal·lació de 1.000 fotografies del Fons de
l’Ajuntament de Barcelona.
• Neteja, ordenació i descripció de 175 plaques de vidre de la Col·lecció de plaques de vidre
de l’Arxiu dels anys 1900 a 1975.
• S’ha descrit al programari d’arxius 5.539 fotografies de la Col·lecció Unió Excursionista de
Sants d’entre els anys 1900 a 1990.

Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a tasques de restauració, aquest any s’han netejat, aplanat i consolidat 12 cartells i 3 programes de la Festa Major de Sants d’entre els anys 1926 a 1999, i s’ha netejat i
consolidat l’emulsió de gelatina de la Col·lecció de negatius de vidre d’entre els anys 1895
a 1955.
En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han obtingut 5.539 imatges de preservació de
la Col·lecció Unió Excursionista de Sants.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Total

210

849

1.059

Usuaris no presencials

648

1.110

1.758

Total

858

1.959

2.817

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial
Documents prestats a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre
12.401
657

Nombre

Suport paper

5.046

Suport digital

607

Total

78

Externs

Usuaris presencials

5.653
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Activitats
Resum d’activitats

Nombre

Visitants

Exposicions

1

1.180

Visites guiades a les exposicions

1

30

Conferències i cursos

2

47

Altres activitats

4

150

Total

8

1.407

Exposicions i activitats paral·leles
• “Els barris de barraques de Montjuïc, Sants i les Corts”. Del 20 d’abril al 23 de juny de
2017, amb l’assistència de 1.180 visitants.
• Conferència “El centre cultural Les Banderes, un lloc de relació i de creixement humà”. A
càrrec d’Oscar Casasayas, 30 de maig de 2017, amb 25 assistents.
• Conferència “L’agrupament Abraham Lincoln. L’escoltisme a Montjuïc”. A càrrec de Berta
Segarra, 14 de juny de 2017, amb 22 assistents.
• Passejada “Viure a Montjuïc: De Can Valero al Payés”, 80 participants.
• Passejada “Viure a Montjuïc: De Tres Pins a Maricel”, 40 participants.
A més a més, també s’ha fet el taller següent: “Fotos en conserva. Mitjans casolans per
guardar les teves imatges”. A càrrec de Mayte Lingg i Pep Parer, 9 de juny de 2017, amb
25 assistents.

Activitats educatives
Aquest any 2017, l’Arxiu ha encetat activitats didàctiques dirigides a alumnes d’educació
secundària prenent com a base el fons de la fàbrica Serra-Balet i partint de cinc enigmes
que els familiaritzen amb les tasques que es duen a terme als arxius, d’acord amb la documentació conservada i un acostament a les problemàtiques diàries de la vida a la fàbrica a
principis del segle XX. En total, hi han participat 168 alumnes.

Reproduccions de documents
Reproducció de 169 documents per a exposicions:
• 12 documents per a “Ordint el Carnaval”. Sala d’exposicions Lluïsa Franch, del 14 de
febrer al 4 de març de 2017.
• 55 documents per a “1975 els regidors del No al català” i “El No al català i el naixement
del Secretariat”. Cotxeres de Sants, del 28 de març al 15 d’abril de 2017.
• 1 document per a “Born. Memòries d’un mercat”. El Born Centre de Cultura i Memòria, del
17 de març al 25 de novembre de 2017.
• 26 documents per a “Terra Viva 1910”. Centre Cívic de la Casa del Rellotge, del 15 de
setembre al 15 d’octubre de 2017.
• 72 documents per a “Viatge al passat de Sants”. Sala Art Jove, novembre del 2017.
• 3 documents per a “El port franc i la fàbrica de Barcelona”. MUHBA, Casa Padellàs, del
27 de febrer a l’1 juliol de 2018.
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Reproducció de 128 fotografies per a mitjans audiovisuals:
• 8 fotografies per a “La història de Sants-Badal”, Antonio Baños, BTV, 23 de març de 2017.
• 80 fotografies per a “Escola Proa 50 aniversari”, AFA Escola Proa, abril del 2017.
• 8 fotografies per a “Galeries Badal”, Agència Wsco, juny del 2017.
• 2 fotografies per a “Platja de Can Tunis”, Betevé Notícies, juny del 2017.
• 11 fotografies per a “Serrat, un noi del Poble-sec”, Sense ficció, TV3, gener del 2018.
• 15 fotografies per a “40 aniversari del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta”. BTV, setembre del 2017.
• 4 fotografies per a “Festa Major d’Hostafrancs”. BTV, setembre del 2017.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1597

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.990,09 m

Visual

6.458 ud.

Cartogràfic
Fotogràfic

53.985 ud.

Sonor

124 ud.

Audiovisual

228 ud.

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

80

238 ud.
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Arxiu Municipal del Districte de Les Corts
Ingrés de fons
S’han ingressat 2,9 metres de documentació textual dels anys 2008 al 2015 a través de 2
transferències ordinàries. A més, s’han incorporat 9 volums al fons bibliogràfic, i 6 revistes
provinents d’una donació particular.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Finances

2010-2015

1,0

Seguretat i atenció ciutadanes

2008-2015

1,9

Gestió documental
Cal destacar la implantació del sistema AIDA que ha suposat l’acompanyament i formació
en gestió documental i arxiu a 15 treballadors del districte, així com també s’han fet 27
sessions d’assessorament generals en matèria de gestió documental.
Per una qüestió d’optimització dels recursos existents, s’ha tancat el dipòsit documental
del carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 29, i s’ha externalitzat la custòdia de 290 metres de
documentació de diverses tipologies.

Tractament arxivístic
Pel que fa a les actuacions globals sobre el fons, s’ha revisat, ordenat i inventariat un total de
4.800 expedients de la sèrie d’Inspecció polivalent dels anys 2005 al 2009 i 400 unitats de
l’arxiu de gestió de projectes dels anys 1990 al 2005 a fi de fer-ne una futura transferència.
D’altra banda, s’ha actualitzat i revisat la descripció de 1.644 registres d’Urbanisme i Obres
i d’Acció i Benestar social, i s’han incorporat al programari d’arxius la descripció de 5.548
expedients d’Atenció social bàsica individual o familiar.
També cal destacar les següents descripcions de fons privats i col·leccions:
• 700 registres de la Col·lecció de Cartells de l’Arxiu.
• 723 registres del Fons audiovisual de l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació Local a les Corts i Sants-Montjuïc.
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Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a la restauració, s’ha fet la neteja, aplanament i consolidació de suport de 15
diplomes del Fons privat Teresa Vilaplana, del 1910 al 1950.
D’entre els projectes de digitalització duts a terme per l’Arxiu, destaca l’obtenció de
5.000 imatges de preservació de l’Ajuntament de les Corts, concretament de les seccions
d’Administració general i Finances. A més a més, també s’han digitalitzat 723 enregistraments audiovisuals del Fons audiovisual de l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació Local a les Corts i Sants-Montjuïc.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Externs

Total

Usuaris presencials

436

629

1.065

Usuaris no presencials

649

1.076

1.725

1.085

1.705

2.790

Total

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial
Documents prestats a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris (1)
Fotocòpies
Digitals

Nombre
2.067
568

Nombre
14.141
2.320

Total

16.461

(1) Aquesta dada inclou les fotocòpies dels dossiers que es donen als alumnes de les activitats pedagògiques.

Activitats
Atenent un dels objectius primordials de l’Arxiu de difondre el patrimoni documental i la història local a la comunitat educativa, l’Arxiu ha rebut la visita de 3 grups de secundària, amb
un total de 84 assistents, i ha dut a terme 38 tallers amb la participació de 950 alumnes de
primària i 2 tallers adreçats a grups d’educació especial, amb 44 assistents. A les activitats
familiars al Centre Cívic de Can Deu durant el Nadal, hi han participat 168 persones.

Exposicions i tallers
Les exposicions que s’han fet l’any 2017 són les següents:
• “Els barris de barraques a Montjuïc, Sants i les Corts”. Del 27 de juny al 8 de setembre de
2017, amb la visita de 456 persones.
• “Cristalleries Planell. Una mirada a les Corts a través del vidre”, 1913-1955. De l’1 al 28
de juny de 2017, amb la visita de 800 persones.
• “Homenatge a les entitats de les Corts i proclamació dels cortsencs o cortsenques de
l’any”. Mapping a la façana de la seu del districte amb imatges de l’Arxiu, 5 d’octubre de
2017, amb l’assistència d’unes 200 persones.
• Taller “Fotos en conserva. Mitjans casolans per guardar les teves imatges”. Dia Internacional dels Arxius. A càrrec de Maite Lingg i Pep Parer, 9 de juny de 2017, amb 25 assistents.
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Reproducció de documents
• 49 documents per a diferents informatius de Betevé Notícies.
• 109 fotografies per a Bou, Lluís M.; Moran, Josep; Tatjer, Mercè; Vilanova, Antoni; Andrés,
Joan. L’abans de les Corts: Recull gràfic 1875-1979. Barcelona: Efadós i Ajuntament de
Barcelona, 2017.
• 10 fotografies per a Lacuesta Contreras, Ruth; González Torán, Xavier. El Modernisme perdut: Barcelona: Sants i les Corts (III). Barcelona: Base: Ajuntament de Barcelona, 2017.

Presentacions i tallers
Bou, Lluís M.; Moran, Josep; Tatjer, Mercè; Vilanova, Antoni; Andrés, Joan. L’abans de les
Corts: Recull gràfic 1875-1979. A càrrec de Francisco Sierra López, el 25 de gener de
2017, amb 80 assistents.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1820

2016

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.000 m

Visual

5.602 ud.

Cartogràfic
Fotogràfic
Sonor
Audiovisual

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

401 ud.
17.073 ud.
49 ud.
864 ud.
5.125 vol.
171 núm. capçaleres / 21 m
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Arxiu Municipal del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
Ingrés de fons
S’han ingressat 66,5 metres de documentació textual del 1993 al 2014 a través de 22
transferències ordinàries, dels quals destaquen els 11,7 metres de llicències d’Obres majors.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Actes protocol·laris i relacions externes

2005-2008

0,1

Afers jurídics

2009-2014

3,4

Urbanisme i obres

1993-2013

63

Tractament arxivístic
S’han descrit, al programari d’arxius, un total de 4.856 documents. D’aquests, 391 corresponen a l’Ajuntament de Sarrià i 1.709 a l’Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles, i
de l’Ajuntament de Barcelona s’han descrit 1.856 expedients d’Urbanisme i obres i 900
d’Afers jurídics.

Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva i condicionament del fons, s’han
canviat les 322 caixes rebudes de les transferències per caixes de conservació. Aquest any
també s’han restaurat 13 documents dels censos de població de Sarrià.
Pel que fa a la digitalització, s’han obtingut 46.079 imatges de preservació: 4.685 de la
Col·lecció de Fotografies i Postals de l’Arxiu i 41.934 de la secció de Població de l’Ajuntament
de Sarrià dels anys 1894 al 1921.
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Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

5

423

428

Usuaris no presencials

354

354

708

Total

359

777

1.136

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial

Nombre
2.485

Documents prestats a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris

230

Nombre

Fotocòpies

2.991

Imatges digitals

2.812

Total

5.803

Activitats
Enguany l’Arxiu ha estrenat un nou taller anomenat “Què podem trobar a l’arxiu”, adreçat
a l’alumnat de 4t d’ESO, que pretén difondre i donar a conèixer les funcions de l’Arxiu i la
documentació que custodiem a partir d’un joc de rol en què els participants es posen a la
pell de diferents professionals (historiadors, arquitectes i enginyers) que han de sol·licitar
informació per poder desenvolupar la seva feina. Hi han participat 4 grups de secundària
amb un total de 112 alumnes.

Reproducció de documents
18 documents per a mitjans audiovisuals:
• 14 fotografies de l’avió del Tibidabo per a Betevé Notícies, 1 de febrer de 2017.
• 3 documents de la Vil·la Elena (Sant Joan Despí), per a Betevé Notícies, 8 de març de 2017.
• 1 fotografia del Diumenge de Rams a Vallvidrera per a Betevé Notícies, 4 de maig de 2017.
12 documents per a publicacions:
• 2 expedients de la família Laforja i la Masia Galvany per a la revista El jardí de Sant Gervasi, 13 de març de 2017.
• 2 expedients sobre l’edifici del carrer de Saragossa, 114, per a la revista Coses del Farró,
30 d’octubre de 2017.
• 8 documents per a González, Xavier; Lacuesta, Raquel. El modernisme perdut. Barcelona:
Base: Ajuntament de Barcelona, 2017.
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1714

2014

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.294,54 m

Cartogràfic
Fotogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

86

Sumari

634 ud.
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379 vol.
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Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Ingrés de fons
S’han incorporat al fons 35,88 metres de documentació administrativa del 1995 al 2012
provinents de 12 transferències ordinàries, dels quals destaquen 22,36 metres d’expedients
d’Obres menors i 5,12 de Contractació administrativa.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció
Actes protocol·laris i relacions externes
Afers jurídics

Dates extremes

Volum (m)

2011

0,02

2006-2009

0,06

Organització i coordinació administratives

2010-2011

0,08

Recursos humans

2009-2011

0,06

Finances

1995-2012

9,82

Seguretat i atenció ciutadanes

2009-2011

0,38

Urbanisme i obres

1998-2011

25,46

A més, s’han ingressat de manera extraordinària, a través de diferents donacions:
• 36 volums donats per Isabel Ribas de la Crònica de Gràcia, llibres i programes de la festa
major de Gràcia, dels anys 1947 a 1954.
• 996 documents donats per Maria Rosa Bové de la Cooperativa Graciense de Viviendas, dels
anys 1959 a 1997.
• 37 documents donats per Roser Vicente de la família de Carme Castells, del 1845 al 1937.
• 57 fotografies i 1 lligall donats per Pilar Sopeña de documentació sobre les fàbriques de
Gràcia, del 1942 al 1960.
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Gestió documental
S’han dut a terme 7 sessions d’assessorament puntuals en matèria de gestió documental a
les oficines del Districte.

Tractament arxivístic
Pel que fa al tractament global dels fons, s’ha identificat, netejat i reinstal·lat 600 caixes del
Fons de l’Ajuntament de Barcelona i s’han identificat, descrit i instal·lat 3.000 fotografies
de la revista Carrer Gran.
S’han descrit, al programari d’arxius, 5.594 registres del Fons Ajuntament de Barcelona,
de les quals cal destacar els 887 registres de Finances i els 4.612 d’Urbanisme i obres. A
més a més, cal sumar la descripció de 2.549 registres de la Col·lecció de Cartells i 155 de
la Col·lecció de Programes de la Festa Major de Gràcia, que aquest any ha celebrat els seus
200 anys.

Preservació, conservació i restauració
S’han restaurat 47 expedients amb diferents patologies del Fons de l’Ajuntament de Gràcia,
de les sèries documentals Treballadors municipals, Clavegueram i Llicències d’obres particulars, dels anys 1871 al 1889.
En el marc del projecte de digitalització de fons, destaquem l’obtenció de 26.722 imatges
de preservació del Fons de l’Ajuntament de Gràcia.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Total

2

502

504

Usuaris no presencials

456

160

616

Total

458

662

1.120

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

829

Documents prestats a les oficines

565

Reproduccions a petició dels usuaris

88

Externs

Nombre

Fotocòpies

3.988

Digitals

2.757

Total

6.745
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Activitats
Des de l’Arxiu de Gràcia, aquest any s’ha organitzat l’exposició “Barcelona coopera: la Cooperativa de Teixidors a Mà 1876-2004”, que s’ha pogut visitar a la sala d’exposicions de
la Biblioteca Jaume Fuster del 9 de juny al 9 de juliol de 2017 amb una assistència d’uns
900 visitants. En el marc d’aquesta exposició, es va celebrar el 22 de juny una taula rodona
amb el nom “Passat, present i futur del cooperativisme” amb la participació de Vicenç Ruiz
i Gómez, arxiver; Ivan Miró Acedo, sociòleg i cooperativista; Pere Solà Gussinyer, catedràtic
d’Història de l’Educació de la UB, i Cristina Grau.

S’han preparat tres activitats educatives per posar-les en marxa de cara al 2018 amb la finalitat de conèixer el funcionament de l’Arxiu Municipal a través dels documents. L’activitat
“La festa major. Jocs, berenars i balls al carrer a la Gràcia d’abans” està adreçada a cicle
mitjà d’educació primària; “Els tramvies de Gràcia”, a cicle superior, i “Aigües subterrànies
a la Vila de Gràcia”, a secundària.
L’Arxiu ha col·laborat en activitats i projectes culturals i de difusió, com ara exposicions,
audiovisuals i publicacions, amb la reproducció de 97 documents, d’entre els quals cal
destacar:
S’han reproduït 2 documents per a mitjans audiovisuals:
• 1 fotografia de la Col·lecció Club Excursionista de Gràcia per al documental “La Model:
113 anys i un dia”, Sense ficció, TV3, 6 de juny de 2017.
• 1 fotografia de la Col·lecció Club Excursionista de Gràcia per al documental “Serrat: el noi
del Poble-sec”, Sense ficció, TV3, 16 de gener de 2018.
S’ha dut a terme la reproducció de 189 documents per a publicacions:
• 11 fotografies per a Contel, Josep M. Gràcia desapareguda. El Papiol: Efadós; Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 1 plànol per a Segura, Isabel. Barcelona, city of books. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 1 fotografia per al programa de la festa major del carrer del Perill, 2017.
• 14 fotografies per a Iconografia cooperativista obrera a Barcelona (1875-1975). Marge
Books i Ajuntament de Barcelona, 2017.

Sumari

89

Memòria Arxiu Municipal de Barcelona 2017

• 1 plànol i 3 fotografies per a Rivero, Montserrat; Cartañà, Jordi. L’últim jardiner. Josep Batlle Gras (1920-2006). Barcelona: Institució Catalana d’Estudis Agraris: Institut d’Estudis
Catalans, 2017.
• 42 fotografies per a Fornés, Josep; Contel, Josep M. L’etern efímer: Gràcia, 200 anys de
festa. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.
Reproducció per a exposicions:
• 2 plànols per a l’exposició “Antoni Gaudí. Barcelona” al Museu d’Art Modern de Moscou,
del 22 de maig al 10 de setembre de 2017.
• 4 fotografies i 6 plànols per a l’exposició permanent de la Casa Vicens.
• 4 documents per a l’exposició “Escola Gravi, 50 anys creant futur junts”.

Col·laboracions i relacions externes
S’han seguit les col·laboracions d’assessorament en matèria d’història oral en els projectes
del web de l’editorial Bruguera i la recuperació de la memòria de la Sedeta.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

S. XVII

2011

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.071,53 m

Visual

1.820 ud.

Cartogràfic
Fotogràfic

19.125 ud.

Sonor

52 ud.

Audiovisual

25 ud.

Fons hemerogràfics

90

12 ud.
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Arxiu Municipal del Districte
d’Horta-Guinardó
Gestió documental
S’han fet 9 sessions d’assessorament generals sobre gestió documental a 10 treballadors
del Districte. A més a més, el 2017 també s’ha formalitzat, amb les oficines del Districte,
un nou protocol de gestió més àgil dels ingressos per a reproduccions de la documentació i
l’ús de nou maquinari per a la reproducció de plànols i grans impressions per fer còpies per
als usuaris.

Tractament arxivístic
S’han classificat, eliminat i reinstal·lat 300 imatges del Fons Ajuntament de Barcelona.
Al programari d’arxius s’han descrit 5.744 registres de documentació textual, dels quals en
destaquen 3.256 de la sèrie Activitats. També s’han descrit 1.347 fotografies procedents
dels fons Jaume Caminal Serret, Felip Capdevila Rovira i Foment Hortenc.

Preservació, conservació i restauració
Del Fons de l’Ajuntament de Sant Joan d’Horta s’han restaurat 3 llibres, 2 lligalls i 1 document d’entre els anys 1850 i 1894.
A través dels projectes de digitalització, s’han obtingut 865 imatges de preservació també
del Fons de Sant Joan d’Horta de les seccions Administració general i Finances, dels anys
1732 al 1904.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

35

214

249

Usuaris no presencials

474

146

620

Total

509

360

869

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial

Nombre
3.258

Documents prestats a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris
Fotocòpies

379

Nombre
1.321

Digitals
Total

404
1.725
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Activitats
S’han dut a terme 2 visites generals al centre amb l’assistència de 26 persones.

Reproducció de documents
• 3 fotografies per a informatius de BTV.
• 6 fotografies per a Grau, Marta; Sànchez, Jordi. Nou Barris desaparegut. El Papiol: Efadós;
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 10 fotografies per documentar la història dels barris a la revista El Pou: publicació del Grup
d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada.
• 11 fotografies per a l’estudi historicoartístic dels elements patrimonials de la plaça de la
Font d’en Fargues, per a l’Ajuntament de Barcelona.
• 7 fotografies per a Memòries del Districte Horta-Guinardó: La història de les ciutats s’escriu
mitjançant les memòries dels seus ciutadans. Aigües de Barcelona, 2017.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1666

2012

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.176, 04 m

Visual

320 ud.

Cartogràfic

11.417 ud.

Fotogràfic

10.607 ud.

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

92
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Arxiu Municipal del Districte
de Nou Barris
Ingrés de fons
S’han ingressat 32,24 metres de documentació textual dels anys 1968 al 2015 a través de
22 transferències ordinàries, dels quals destaquen els 10,8 metres de llicències d’Activitats.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Acció i òrgans de govern

Volum (m)

2012

0,24

Actes protocol·laris i relacions externes

2010-2012

0,42

Afers jurídics

1999-2012

1,98

Informació i comunicació

2006-2012

0,84

Finances

1998-2012

5,25

Patrimoni municipal

2010-2012

0,05

Educació

1999-2015

0,24

Cultura

2010-2012

0,12

Seguretat i atenció ciutadanes

2010-2012

0,02

2010

0,02

Transports i circulació
Urbanisme i obres

1968-2012

Medi ambient
Promoció i desenvolupament de la ciutat

23,02

2010

0,02

2010-2012

0,02

Tractament arxivístic
Pel que fa a les actuacions globals sobre el fons, destaquem:
• Revisió de 1.962 descripcions del Fons Ajuntament de Barcelona d’expedients del 1930
al 2016.
• Revisió, extracció i reinstal·lació de 149 expedients d’enderrocs del 1998 al 2001.
• Identificació, descripció i digitalització de la Col·lecció de Cartells, amb un total de 1.535
registres, dels anys 1975 al 2013.
• Aplicació del Calendari de conservació a la sèrie d’Obres menors, amb l’eliminació de
21,36 metres, dels anys 1998 al 2001.
A més a més, aquest any s’han descrit, al programari d’arxius, 4.543 registres. Del Fons
Ajuntament de Barcelona en destaquen 2.819 d’Urbanisme i obres i 159 d’Acció i Benestar
social.
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Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

13

140

153

Usuaris no presencials

122

10

132

Total

135

150

285

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

925

Documents prestats a les oficines

146

Còpies trameses a les oficines

171

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

1.687

Fotocòpies de plànols

1.080

Total

2.767

Activitats
S’ha col·laborat amb la reproducció de diversos documents per a exposicions i publicacions,
i en destaquem les següents:
• 11 fotografies per a Grau, Marta; Sánchez, Jordi. Nou barris desaparegut. El Papiol: Efadós; Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.
• 3 fotografies per a l’exposició “50è Aniversari CAP Guineueta”, 13 de maig de 2017.
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1341/1900

2015

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.079,68

Visual

1.592 ud.

Fotogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

16.403 ud.
2.650 vol.
353 capçaleres / 15 m
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Arxiu Municipal del Districte
de Sant Andreu
Ingrés de fons
S’han ingressat 66,84 metres de documentació textual i 2 cartells a través de 28 transferències ordinàries, amb documentació dels anys 1994 al 2015, procedents de les oficines del
Districte. Destaquen els 20,40 metres d’expedients d’Atenció social bàsica. També s’han
incorporat 8 volums al fons bibliogràfic i 11 revistes a l’hemeroteca provinents d’una donació
particular.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Nom de la secció
Actes protocol·laris i relacions externes
Cultura

Dates extremes

Volum (m)

1996-2010

1,92

2012

1,08

Urbanisme i obres

1992-2010

43,44

Acció i benestar social

1994-2010

20,40

Tractament arxivístic
D’actuacions generals al fons, enguany s’han dut a terme les accions següents:
• Ordenació, paginació i descripció de 357 documents del Fons de la Previsió Obrera dels
anys 1900 al 1994.
• Paginació i descripció de 1.589 expedients del Fons de la Junta de Regants de la Sèquia
Comtal dels anys 1850 al 1900.
Del Fons de l’Ajuntament de Barcelona s’han descrit, al programari d’arxius, 3.289 registres,
dels quals destaquem 2.033 expedients d’Atenció social bàsica dels anys 1994 al 2010,
499 expedients de la sèrie Suport a les iniciatives privades de l’any 2012, i 375 expedients
d’Activitats de l’any 1994.
Dels altres fons i col·leccions, cal destacar la descripció, al mateix programari d’arxius,
de 522 cartells de la Col·lecció de l’Arxiu, 1.589 documents de la Junta de Regants de la
Sèquia Comtal dels anys 1850 al 1900, i 385 documents del fons personal del farmacèutic
andreuenc Joaquim Vellvé Cusidó dels anys 1892 al 1958.

Preservació, conservació i restauració
Aquest any s’han restaurat 12 llibres d’actes i 36 expedients de l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar d’entre els anys 1817 i 1899.
A més a més, s’han obtingut 23.423 imatges de preservació com a resultat de la digitalització de 958 expedients de la Junta de Regants de la Sèquia Comtal dels anys 1875 al 1900.

96
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Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

20

235

255

Usuaris no presencials

196

166

362

Total

216

401

617

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

899

Documents prestats a les oficines

242

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

772

Digitals

660

Total

1.432

Activitats
Pel que fa a les activitats educatives, s’han fet 2 tallers per a grups d’educació especial amb
la presència de 32 assistents, i 2 activitats familiars amb l’assistència de 18 persones.
El 9 de juny, en el marc del Dia Internacional dels Arxius, es va dur a terme un dia de portes
obertes amb visites i una mostra de documents i fotografies del Fons de la Junta de Regants
de la Sèquia Comtal. També es va fer una visita comentada a càrrec de l’historiador Manel
Martin amb 49 visitants.
Cal destacar, també, la reproducció de documents per a les publicacions següents:
• 2 documents per a l’exposició “La ferida d’Hipercor. Barcelona 1987”, realitzada pel Museu d’Història de Barcelona a l’espai polivalent del centre d’art contemporani de Barcelona
Fabra i Coats, del 14 de desembre de 2017 a l’11 de març de 2018 i produïda per l’ICUB
i la Gerència de Memòria Històrica.
• 4 documents per a Segura, Isabel. “La Fabra, dones constructores del Districte de Sant
Andreu”. Ajuntament de Barcelona, 2017.
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1543

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.574,23 m

Visual

5.661 ud.

Fotogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

98
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Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Ingrés de fons
S’han ingressat 40,32 metres de documentació textual dels anys 1994 al 2016 a través de
16 transferències ordinàries, i s’han incorporat 7 llibres al fons bibliogràfic provinents d’una
donació particular.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Acció i òrgans de govern

2007-2012

0,72

Afers jurídics

2011-2012

3,96

2010

2,88

Finances
Urbanisme i obres

1986-2012

29,88

Acció i benestar social

1994-2009

2,88

Gestió documental
S’han assessorat 4 treballadors del Districte en matèria de gestió documental i tractament
arxivístic.
Pel que fa a la implantació del Sistema AIDA als arxius de gestió, s’han dut a terme 12 sessions de treball a la Regidoria-Gerència a fi d’organitzar dos arxius.

Tractament arxivístic
S’han descrit, al programari d’arxius, diverses sèries del Fons Municipal de Barcelona, de les
quals cal destacar els 594 expedients d’Activitats i els 490 d’Inspecció de la secció Urbanisme i obres, i els 404 expedients d’Atenció social:
• 29 expedients d’Acció i òrgans de govern dels anys 2007 al 2012.
• 101 expedients d’Afers jurídics dels anys 2010 al 2012.
• 24 expedients de Finances de l’any 2010.
• 1.299 expedients d’Urbanisme i obres dels anys 1987 al 2016.
• 404 expedients d’Atenció social dels anys 1994 al 2009.
De l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals s’han descrit 100 documents d’entre els anys
1817 i 1895, d’entre els quals destaquen 50 expedients d’Infraestructures i 40 de Correspondència d’obres, i 22 llibres d’actes dels anys 1880 al 1897. Del Jutjat de Pau de Sant
Martí de Provençals s’han descrit 52 documents i 4 llibres d’entre els anys 1843 i 1897.
Finalment, en relació amb els fons privats, de la Cooperativa Pau i Justícia s’han descrit, al
gestor documental, 386 documents d’entre els anys 1900 i 1987.
En altres aplicacions s’han descrit 143 expedients de guals dels anys 1986 al 2011 i 12
cartelleres de l’any 2003.
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Preservació, conservació i restauració
Aquest any s’han restaurat 971 expedients de llicències d’obres particulars de l’Ajuntament
de Sant Martí de Provençals dels anys 1844 al 1875.
Dels projectes de digitalització, aquest any s’han obtingut 200 imatges de preservació de
l’Estudi historicoarquitectònic d’Icària, realitzat per un equip multidisciplinari durant l’any
1987 amb motiu de l’enderrocament dels edificis de l’àrea que va ocupar posteriorment la
construcció de la Vila Olímpica 92.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Externs

Total

Usuaris presencials

200

539

739

Usuaris no presencials

108

42

150

Total

308

581

889

Consultes i préstecs
Documents consultats de manera presencial

Nombre
2.023

Documents prestats a les oficines

295

Còpies trameses a les oficines

188

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

7.663

Digitals

5.871

Total

100

13.534
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Activitats
En el marc dels projectes de difusió i organitzats des de l’Arxiu, destaca una visita guiada a
les instal·lacions del centre d’arxiu amb la participació de 15 assistents.
D’entre les activitats educatives organitzades des de l’Arxiu, s’han fet un total de 4 itineraris
per a grups d’educació secundària, amb una assistència de 76 alumnes, i 4 més per a universitaris, amb 100 alumnes més.
D’altra banda, des de l’Arxiu s’ha col·laborat en un seguit d’exposicions, audiovisuals i publicacions a través de la reproducció de documents, que queden desglossats de la manera
següent:
• 21 imatges per a diferents informatius de Betevé Notícies, BTV.
• 3 imatges per a l’exposició “Vil·la romana de la Sagrera” a Torre Sagrera, Servei d’Arqueologia,
febrer-març del 2017.
• 7 imatges per a l’exposició “Com érem fa 35 anys?” al Centre Cívic de Sant Martí, del 4 al
29 de desembre de 2017.
• 19 imatges per a l’exposició “La Festa Major de 1977: quaranta anys de la recuperació de
la festa” al Centre Cultural la Farinera del Clot, del 2 al 18 de novembre de 2017.
• 15 imatges per al cartell del festival Sant Martí de Circ del 7 al 9 de juliol de 2017.
• 9 imatges per a Grau Masbernat, Jaume. Memòries del Districte de Sant Martí: La història
de les ciutats s’escriu mitjançant les memòries dels seus ciutadans. Aigües de Barcelona,
2017.
Finalment, cal destacar la conferència “Icària, l’abans de la Vila Olímpica: arquitectura i
vida”, a càrrec de Francesc Caballé i Reinald González el 13 de juny de 2017 amb la concurrència de 76 assistents. Per aquest mateix motiu es va editar un vídeo sobre el passat
històric del barri de la Vila Olímpica, en estreta col·laboració amb l’associació de veïns, que
també celebrava el 25è aniversari de les olimpíades.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1740

2014

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual
Visual
Cartogràfic
Fotogràfic
Sonor

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

1.591,12 m
7.680 ud.
150 ud.
40.526 ud.
25 ud.
6 ud.
454 vol.
267 núm. capçaleres / 9 m
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Arxius Centrals

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
2017 s’han centrat en la implantació del sistema AIDA a les oficines, l’assessorament, la
gestió de transferències, l’avaluació i l’eliminació i la descripció de documents, entre altres.
Pel que fa a la implantació del sistema AIDA, i de forma global, els Arxius Centrals han dut
a terme un total de 108 sessions de treball i han organitzat 22 arxius de gestió. També s’han
ofert 7 cursos de formació en arxius amb un total de 18 hores i l’assistència de 126 treballadors, i s’han dut a terme 64 assessoraments generals sobre diversos aspectes de gestió
documental.
A través de les transferències de documents que es produeixen des d’unitats productores,
als arxius s’han ingressat 400,34 metres de documentació textual. A més, s’han prestat 734
expedients a les oficines, s’han consultat 281 documents i han estat atesos 670 usuaris.
Així mateix s’han descrit al programari d’arxius 8.858 expedients, d’entre els quals cal destacar 3.314 expedients d’activitats, 1.809 del cens d’animals perillosos, 1.920 d’urgències
socials o 721 de formació interna. També s’han preparat i presentat a la Comissió Municipal
d’Accés i Avaluació Documental les propostes d’avaluació següents: els expedients de serveis d’atenció i acolliment residencial d’estada limitada de persones sense llar, la revisió de
la proposta d’avaluació dels expedients d’urgències socials i l’aprovació de l’obra pública.
En concret, volem destacar la finalització de la implementació del sistema AIDA a la Guàrdia Urbana de Barcelona, que tanca un projecte iniciat l’any 2015, i l’inici de l’auditoria
documental de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament per anar
incorporant al cos de Bombers de Barcelona el sistema AIDA.
D’altra banda, també s’han posat les bases de la gestió documental amb una prova pilot
d’implantació del sistema AIDA a quatre unitats administratives de la Gerència d’Ecologia
Urbana i a més de 50 treballadors, i s’ha iniciat la implementació del sistema AIDA a tres
direccions de la Gerència de Drets Socials amb més de 60 treballadors.
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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 147,15 metres de documentació textual del 1994 al 2017, a través de 35 transferències, dels quals destaquen 59,25
metres d’expedients d’Atenció social especialitzada individual i 15,75 metres d’expedients
d’atenció domiciliària.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció
Acció i òrgans de govern
Afers jurídics

Dates extremes
2009-2012

Volum (m)
0,3

2009

0,15

Finances

2012-2017

25,7

Acció i benestar social

1994-2017

121

Gestió documental
En el marc del projecte d’implantació del sistema AIDA, s’han dut a terme les actuacions
següents:
• 26 entrevistes amb la participació de 32 persones.
• 2 sessions d’assessorament individual amb la participació de 22 persones, i una durada de
6,30 hores.
• 2 reunions a l’Institut Municipal d’Informàtica sobre el gestor documental i les sèries de
drets socials.
Altres actuacions en l’àmbit de la gestió documental han estat el suport en la formalització
de transferències i organització d’arxius de gestió del Departament d’Intervenció Social a
l’Espai Públic i a l’Oficina d’Emergències i Ajuts Socials.
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Tractament arxivístic
Pel que fa a la descripció de documents al gestor d’arxius, s’han descrit un total de 3.735
registres de les sèries següents:
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la sèrie

Dates extremes

Volum (m)

Procediment judicial. Herència

2009-2010

2

Transferències i subvencions

2008-2016

442

Contractes de serveis

2005

1

Atenció social bàsica individual i/o familiar

2010-2017

1.000

Urgències socials

2010-2011

1.920

Serveis d’acolliment bàsic. Persones sense llar

2007-2011

315

Atenció social especialitzada individual. Menors

2013

55

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

5

0

5

Usuaris no presencials

29

1

30

Total

34

1

35

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

50

Documents prestats a les oficines

163

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1975

2017

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.184,05 m
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Arxiu Central de Seguretat i Prevenció
Ingrés de fons
S’han ingressat a l’Arxiu, procedent de les oficines, un total de 230,2 metres de documentació textual del 1977 al 2016, a través de 16 transferències ordinàries. De la secció Seguretat i atenció ciutadanes destaquen els 62,2 metres ingressats de control de l’activitat
delictiva i els 34,5 de gestió de les intervencions.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Acció i òrgans de govern

2011-2012

3,1

Actes protocol·laris i relacions externes

2007-2016

52

Organització i coordinació administratives

1977-2014

6

Recursos humans

1945-2016

39,4

Finances

2009-2016

6,1

Patrimoni municipal

2006-2014

0,4

Seguretat i atenció ciutadanes

2009-2015

120,2

Transports i circulació

2005-2015

3

Gestió documental
En el marc del projecte d’implantació del sistema AIDA, s’han dut a terme les actuacions
següents:
• 35 sessions d’assessorament general.
• 7 entrevistes amb la participació de 12 persones.
• 2 sessions de formació d’usuaris, amb una participació de 30 persones i una durada de 10
hores.
S’ha implantat el sistema AIDA a les unitats de Trànsit, Seguretat i Coordinació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, així com a la seva Prefectura.

Tractament arxivístic
Pel que fa a la descripció de documents al gestor d’arxius, s’han descrit un total de 1.152
registres de la sèrie Formació interna, dels anys 1955 al 2015.
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Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a actuació de conservació preventiva, s’ha fet un canvi en 20 unitats d’instal·lació
de la documentació dels dipòsits avaluada de conservació permanent dels anys 2012 al
2014. D’altra banda, s’han dut a terme tasques d’aspiració, separació de suports adherits
i desinfecció sobre 112 expedients dels anys 1980 al 1994. Finalment, s’ha efectuat, de
manera setmanal, un control de la temperatura i la humitat del dipòsit documental.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

22

Usuaris no presencials

36

Total

58

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de manera presencial

33

Documents prestats a les oficines

41

Col·laboracions i relacions externes
Pel que fa referència a les col·laboracions externes, cal destacar la participació 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
Any del document més antic

Any del document més recent

1915

2016

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

3.664 m
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Arxiu Central d’Ecologia Urbana
Ingrés de fons
S’han ingressat un total de 103,99 metres de documentació textual de l’any 1985 al 2014
procedents de 7 transferències.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom de la secció

Dates extremes

Volum (m)

Accions i Òrgans de Govern

2004-2011

0,9

Convenis

1985-2014

102,19

Contractació administrativa

2013

0,9

Gestió documental
S’han fet 18 entrevistes amb un total de 44 assistents, 3 presentacions amb 55 treballadors
i 29 sessions d’assessoraments generals en matèria de gestió documental.
Pel que fa a la implantació del sistema AIDA als arxius de gestió, s’han dut a terme un total
de 18 sessions de treball que han repercutit sobre 5 arxius. D’aquestes sessions, 4 s’han fet
a la Direcció de Servei de Coordinació Econòmica, 6 al Departament d’Administració de la
Gerència, 4 al Departament d’Administració de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, 1 a la
Direcció del Servei Tecnicojurídic i 3 al Departament de Tramitació Jurídica.

Tractament arxivístic
S’han dut a terme les següents actuacions globals als fons:
• Tractament i preparació de 31 unitats d’instal·lació de documentació de personal dels
anys 1958-2003 del Servei Municipal de Neteja de Gràcia, del Servei Municipal de Parcs
i Jardins i de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per transferir-les a l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona.
• Preparació de 250 unitats d’instal·lació de la documentació de contractació dels anys
1992-2011 per transferir-les a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.
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Preservació, conservació i restauració
S’han descrit al programari d’arxius un total de 5.123 registres: 3.314 de la sèrie d’Activitats
i 1.809 del Cens d’animals perillosos.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

17

2

19

Usuaris no presencials

543

15

558

Usuaris totals

560

17

577

Consultes i préstecs

Nombre

Documents consultats de forma presencial

198

Documents prestats a les oficines

530

Reproduccions a petició dels usuaris

Nombre

Fotocòpies

142

Fotocòpies plànols

29

Total

171

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1986

2012

Tipus de document

Volum

(1)

Fons documentals
Textual
Cartogràfic

2.039,90 m
5.053 ud.

(1) Tota la documentació està en custòdia externa.
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Dades de contacte
DIRECCIÓ DEL SISTEMA MUNICIPAL D’ARXIUS
Adreça: carrer Avinyó, 7, 1a planta
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 402 76 06
Correu electrònic: arxcap@bcn.cat
Web: www.barcelona.cat/arxiumunicipal
Facebook: www.facebook.com/bcnarxiumunicipal
Twitter: twitter.com/BCN_arxiu

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Adreça: carrer de Santa Llúcia, 1
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 256 22 55
Correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat
Web: www.barcelona.cat/arxiuhistoric
Horari d’atenció al públic:
Sala de consulta general:
De dilluns a divendres de 9 a 20.45 h
Juliol i agost de 9 a 19.30 h
Sala de consulta de gràfics:
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 13.30 h
Sala de consulta de fons orals. Amb cita prèvia:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Sala d’exposicions:
De dilluns a divendres de 9 a 20.45 h
Juliol i agost de 9 a 19.30 h
Dissabtes de 10 a 20 h

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA

Seu central

Adreça: carrer del Bisbe Caçador, 4
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 256 27 47
Correu electrònic: arxiucontemporani@bcn.cat
Web: www.barcelona.cat/arxiucontemporani
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia a través del web)

Arxiu intermedi

Adreça: carrer del la Ciutat de Granada, 106-108
Població: 08018 Barcelona
Telèfon: 93 486 30 32
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14.00 h (amb cita prèvia a través del web)
Agost tancat

112

Sumari

4. Dades de contacte

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Adreça: plaça de Pons i Clerch, 2, 2a planta
Població: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 256 34 20
Correu electrònic: arxiufotografic@bcn.cat
Web: www.barcelona.cat/arxiufotografic
Facebook: www.facebook.com/arxiufotograficbcn
Horari d’atenció al públic:
Sala de consulta:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimecres i dijous tarda de 16 a 18 h (amb cita prèvia)
Sala d’exposicions:
De dilluns a dissabte de 10 a 19 h
Festius tancat

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Adreça: carrer dels Àngels, s/n
Població: 08001 Barcelona
Telèfon: 93 443 22 65
Correu electrònic: amdcv@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Adreça: carrer de Calàbria, 38-40
Població: 08015 Barcelona
Telèfon: 93 291 62 28
Correu electrònic: amde@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Adreça: carrer de la Creu Coberta, 104
Població: 08014 Barcelona
Telèfon: 93 291 42 40
Correu electrònic: amds@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Adreça: plaça de Comas, 18
Població: 08028 Barcelona
Telèfon: 93 291 64 82
Correu electrònic: amdc@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Adreça: carrer d’Eduardo Conde, 22-42
Població: 08034 Barcelona
Telèfon: 93 256 27 22
Correu electrònic: amdsg@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Adreça: plaça de Lesseps, 20-22 2a planta
Població: 08023 Barcelona
Telèfon: 93 217 71 83
Correu electrònic: amdg@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Adreça: carrer de Lepant, 387 baixos
Població: 08025 Barcelona
Telèfon: 93 291 67 23
Correu electrònic: amdhg@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Adreça: plaça Major de Nou Barris, 1
Població: 08042 Barcelona
Telèfon: 93 291 68 38
Correu electrònic: amdnb@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Adreça: carrer dels Segadors, 2, entresòl
Població: 08030 Barcelona
Telèfon: 93 291 88 77
Correu electrònic: amdsa@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Adreça: avinguda del Bogatell, 17
Població: 08005 Barcelona
Telèfon: 93 221 94 44
Correu electrònic: amdsm@bcn.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU CENTRAL DE DRETS SOCIALS
Adreça: carrer de València, 344, 3a planta
Població: 08009 Barcelona
Telèfon: 93 413 26 27
Correu electrònic: ads@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
Adreça: carrer Coll i Alentorn, 5
Població: 08035 Barcelona
Telèfon: 93 256 66 26
Correu electrònic: asp@bcn.cat

ARXIU CENTRAL D’ECOLOGIA URBANA
Adreça: avinguda Diagonal, 240, 5a planta
Població: 08018 Barcelona
Telèfon: 93 291 48 73
Correu electrònic: aeu@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ
DE BARCELONA
Adreça: carrer de Doctor Aiguader, 36
Poblacio: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 291 85 17/ 93 291 85 90
Correu electrònic: arxiu@imhab.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 (amb cita prèvia)

ARXIU CENTRAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA
Adreça: carrer dels Almogàvers, 83-85 baixos
Població: 08018 Barcelona
Correu electrònic: imhsgdid@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DE L’INSTITUT DE CULTURA
Adreça: La Rambla, 99
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 316 11 78

ARXIU CENTRAL DEL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA
Adreça: carrer de Lepant, 150
Població: 08013 Barcelona
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 322 i 323
Correu electrònic: documentacio@auditori.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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