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CONFERÈNCIA VISUAL
Dimarts, 9 de juny, a les 18 h

Refotografia.  
Memòria entre  
el paisatge i l’arxiu

Plataforma: Zoom

https://zoom.us/j/96187068012

Ricard Martínez, fotògraf, historiador, 
documentalista i fundador d’Arque-
ologia del Punt de Vista, realitzarà 
una conferència visual centrada en 
els arxius, la memòria i el paisatge a 
partir de la refotografia, una pràctica 
que consisteix a tornar a fotografi-
ar, des del mateix lloc, una escena 
prèviament enregistrada. Martínez 
ens explicarà com duu a terme els 
seus projectes i tot el treball previ 
que requereixen ja que la refotogra-
fia no és només la confrontació de 
diverses imatges obtingudes en un 
mateix lloc en moments diferents 
sinó que és quelcom més: es trac-
ta d’una reflexió sobre qui ha fet la 
primera fotografia, qui n’ha fet la 
segona, i qui observa ambdues. 

https://zoom.us/j/96187068012
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EXPOSICIONS

40 anys  
d’ajuntaments 
democràtics

https://ajuntament.barcelona.cat/
arxiumunicipal/ca/exposicio-40-an-
ys-dajuntaments-democratics

Fer la Barcelona 
democràtica.  
La il·lusió dels 
aprenents.  
1979-1983

https://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/arxiucontem-
porani/ca/xv-mostra-fer-la-bar-
celona-democratica-la-illu-
sio-dels-aprenents-1979-1983

Nova exposició virtual sobre el 
projecte expositiu realitzat durant 
el 2019 per commemorar el qua-
rantè aniversari de la celebració 
de les primeres eleccions muni-
cipals democràtiques a la ciutat 
de Barcelona. Aquest projecte 
va tenir lloc als Arxius de Gràcia, 
Sants-Montjuïc i Nou Barris, on 
es va recuperar la memòria d’uns 
anys decisius per a la ciutat ca-
racteritzats per mobilitzacions ve-
ïnals i reivindicacions polítiques, 
socials i culturals que van confi-
gurar la Barcelona democràtica 
i moderna on vivim actualment. 

Nova exposició virtual sobre la 
XV Mostra de Documents que 
l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona va realitzar l’any 
2019 consistent en una aproxima-
ció a l’obra de govern del primer 
ajuntament democràtic de la 
ciutat després del llarg període 
franquista a partir de la docu-
mentació que conserva, la qual 
mostra les actuacions polítiques, 
administratives i socials que es 
van impulsar per dur a terme el 
programa de democratització 
de l’Ajuntament de Barcelona.
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VÍDEO

Introducció a la conservació-restauració  
de documents d’arxiu

Quin tipus de documentació podem trobar a l’Arxiu Municipal de 
Barcelona? I com duem a terme la seva preservació? Quines tas-
ques de conservació i restauració es realitzen en el taller d’un 
centre d’arxiu? A partir de les explicacions de la conservadora 
Adela Martínez de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelo-
na descobrirem la importància de la conservació preventiva sobre 
el patrimoni documental de la ciutat per tal d’evitar els riscos que 
puguin afectar la seva degradació. Estigueu atents i atentes per-
què el retransmetrem a través de les nostres xarxes socials!

CONCURS

Què en sabem,  
de l’Arxiu?

barcelona.cat/arxiuhistoric 

Volem posar a prova els vostres co-
neixements sobre els fons de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona 
i la mateixa història de la ciutat a 
partir de 12 preguntes amb respos-
tes alternatives... Us hi atreviu? 

@BCN_arxiu@bcnarxiumunicipal

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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RECURSOS DIGITALS

Nou Catàleg en línia 
de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona

https://catalegarxiu-
municipal.bcn.cat  

Posem a disposició de la ciutada-
nia una nova versió del Catàleg 
en línia de l’Arxiu, amb un nou 
disseny i la incorporació de mi-
llores en la cerca i visualització 
de la documentació. El Catàleg 
en línia, en funcionament des de 
l’any 2015, ofereix la possibilitat 
a l’usuari de cercar, consultar i 
visualitzar els documents creats 
pel govern municipal i l’adminis-
tració de la ciutat, a més de posar 
també a disposició els fons i col-
leccions de procedència privada 
conservats a l’Arxiu. Amb aquesta 
versió en renovem la interfície, 
n’actualitzem la imatge i hi in-
corporem una sèrie de comple-
ments que faciliten, encara més, 
la consulta de la documentació. 

Hemeroteca digital  
de l’Arxiu Històric de  
la Ciutat de Barcelona

http://ahcbdigital.bcn.
cat/hemeroteca 

Encara no heu visitat el portal de 
premsa històrica digitalitzada de  
l’Hemeroteca de l’AHCB? Aquest 
portal dona accés obert a la consul-
ta i descàrrega dels diaris i revistes 
de l’Hemeroteca, que conserva uns 
15.000 títols dels quals 300 ja es-
tan disponibles en línia, com ara el 
Diario de Barcelona, El Barcelonés, 
El Matí, El Vapor o La Ilustración. 
Aquesta eina posa a l’abast de 
tota la ciutadania una gran mos-
tra de la premsa d’àmbit barceloní 
publicada a partir del segle XVII i 
considerada d’interès per a la his-
tòria de la ciutat. No us la perdeu! 

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat 
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Document del mes de 
l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/
arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/
documents-del-mes

Nova secció del portal web de 
l’AHCB on cada mes es destaca 
un document pertanyent als seus 
fons amb la seva corresponent 
explicació històrica. Amb motiu 
del 700è aniversari de la instau-
ració de la festivitat del Corpus, 
s’hi podrà consultar l’entrada La 
institució del Corpus a Barcelona 
al Llibre del Consell [27 de maig 
de 1320]. També estan disponibles 
per a la seva consulta articles so-
bre la proclamació de la Segona 
República de l’any 1931, la qüestió 
del cementiri nou a l’Esquella de 
la Torratxa, la febre groga de 1821, 
i la Guía Ilustrada de l’Exposició 
Universal de Barcelona de 1888. 

Llistat d’afectats  
de la depuració 
franquista de 
funcionaris municipals 
a Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/
arxiumunicipal/arxiucontemporani/
ca/la-depuracio-franquista-de-fun-
cionaris-municipals-barcelona

Durant el 2019 es va iniciar el pro-
jecte de digitalització dels 7.100 
expedients de represàlia políti-
ca custodiats a l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, els 
quals es van generar a partir de 
l’any 1939, quan les autoritats 
franquistes inicien un procés de 
depuració del funcionariat desa-
fecte al règim. Ja podeu consultar 
el llistat complet de tots els fun-
cionaris municipals afectats, dels 
quals 1.618 van ser sancionats.
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