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a les 18 h

EL ROL DE LA DONA EN LA 
BARCELONA DELS ANYS 30

Taula rodona centrada en la 
consideració social de la dona i el 
desenvolupament de la seva activitat 
professional durant la II República 
i la Guerra Civil Espanyola. Aquesta 
activitat, organitzada per l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona amb la 
col·laboració de la Fundació Joan 
Miró de Barcelona i The New York 
University (NYU), es realitza en el marc 
de les exposicions “Miró i ADLAN. Un 
arxiu de la modernitat (1932-1936)”, 
a la Fundació Joan Miró, i “Margaret 
Michaelis. Cinc dies pel barri xino”, 
a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
(visitable fins al 31 d’octubre).

La taula, que es retransmetrà en 
directe, serà moderada per Jordana 
Mendelson, professora a la New York 
University (NYU) i co-comissària de la 
mostra “Miró i ADLAN. Un arxiu de la 
modernitat (1932-1936)”, i comptarà 
amb la participació de Dolors 
Rodríguez Roig, historiadora de l’art 
i comissària de l’exposició “Margaret 
Michaelis. Cinc dies pel barri xino”, 
Itziar González, arquitecta i urbanista, 
Mary Nash, catedràtica d’Història 
Contemporània especialitzada en 
l’estudi de la història de la dona i del 
feminisme a Espanya, i Núria F. Rius, 
historiadora de l’art especialitzada en 
història de la fotografia espanyola. 

    Més informació: barcelona.cat/
arxiufotografic

a les 10 h i a les 12 h

2000 ANYS D’HISTÒRIA:   
UN RECORREGUT PER LA  
CASA DE L’ARDIACA

Visites guiades a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona realitzades 
per l’historiador Reinald González. 
Aquestes visites, que coincideixen amb 
la celebració de la Festa de Corpus, 
seran un recorregut arquitectònic i 
arqueològic per l’edifici de la Casa de 
l’Ardiaca, completat amb una visita breu 
a l’exposició “Documents de la Barcelona 
històrica” per conèixer els fons de l’Arxiu.  

Aquesta activitat s’ofereix 
exclusivament amb reserva prèvia 
(aforament limitat) a través del 
formulari que properament es 
publicarà al web de l’Arxiu Històric.

    Més informació: barcelona.cat/
arxiuhistoric

a les 18 h

RECORREGUT D’AUTOR 
“L’ERÒTICA DE L’ARXIU”

Cal interrogar l’Arxiu sobre les 
qüestions que ens afecten. Cada 
època fa les seves preguntes al 
passat i busquem indicis, a través 
de la documentació que es conserva 
a l’Arxiu, per anar estirant fils que 
ens permetin interpretar el passat 
des de noves perspectives. Podem 
interrogar un plànol sobre el valor 
social del treball domèstic? Podem 
conèixer algunes treballadores 
sexuals de finals del segle XIX? L’Arxiu 
conserva l’eròtica, en tant que espai 
de producció de noves idees, de noves 
narratives. 

Aquesta xerrada, organitzada per 
l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona, es retransmetrà en 
directe a càrrec de la historiadora 
Isabel Segura. 

    Més informació: barcelona.cat/
arxiucontemporani
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TOTES LES 
ACTIVITATS 
SÓN 
GRATUÏTES

https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5769/miro-adlan-un-arxiu-de-la-modernitat-1932-1936/actual
https://www.fmirobcn.org/ca/exposicions/5769/miro-adlan-un-arxiu-de-la-modernitat-1932-1936/actual
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/margaret-michaelis-cinc-dies-pel-barri-xino/exposicio/margaret-michaelis-cinc-dies-pel-barri-xino
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/margaret-michaelis-cinc-dies-pel-barri-xino/exposicio/margaret-michaelis-cinc-dies-pel-barri-xino
https://nyu.zoom.us/j/93027307921
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/activitats/taula-rodona-en-directe-el-rol-de-la-dona-als-anys-30
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/activitats/taula-rodona-en-directe-el-rol-de-la-dona-als-anys-30
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/documents-de-la-barcelona-historica
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/documents-de-la-barcelona-historica
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://youtu.be/Wqlc6y2CdP4
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca


a les 18 h

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “RELATS REVELATS. ELS FONS 
FOTOGRÀFICS DELS ARXIUS MUNICIPALS DE DISTRICTE” AL 
CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ

Aquesta exposició itinerant, comissariada per Marta Delclòs, especialista 
en investigació i història de la fotografia, és una oportunitat per conèixer 
els fons fotogràfics dels arxius dels deu districtes de Barcelona, dipositaris 
d’una part de la memòria col·lectiva que, tot i la seva importància, encara no 
ha transcendit en tota la seva magnitud. Amb aquesta exposició es presenta 
un patrimoni documental format principalment per les donacions particulars 
rebudes a l’Arxiu Municipal de Barcelona, les quals ens ajuden a construir 
una part de la història de la ciutat basada en la vida dels seus veïns i veïnes 
al llarg del segle passat, el que podríem anomenar les “petites” històries dels 
habitants de Barcelona, a través d’àmbits com el treball, la quotidianitat, 
l’habitatge, l’urbanisme, les reivindicacions socials, l’oci o la cultura popular. 

La mostra, organitzada per l’Arxiu Municipal de Barcelona amb la 
col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics, es podrà visitar al Centre Cívic 
Can Basté des del 10 de juny fins al 31 de juliol. 

    Més informació: barcelona.cat/arxiumunicipal

10 DE JUNY

de 18 a 20.30 h, 
de 9.30 a 14 h

III JORNADA DE RECERCA 
HISTÒRICA DELS BARRIS DE 
BARCELONA

L’agregació de Sarrià i la 
configuració de la Barcelona 
contemporània

L’Arxiu Municipal de Barcelona 
organitza, cada dos anys, 
aquesta Jornada de recerca 
històrica dels barris de la 
ciutat amb l’objectiu d’aplegar, 
en un mateix fòrum de debat, 
les persones de l’àmbit de la 
investigació local, dels centres 
d’estudis, professionals de 
l’arxivística i públic interessat en 
conèixer, de primera mà, quines 
són les principals recerques que 
es duen a terme i els recursos 
documentals sobre la història 
de la ciutat que ofereix l’Arxiu. 
Aquest any, coincidint amb el 
centenari de l’agregació de Sarrià 
a la capital catalana l’any 1921, la 
tercera edició de la Jornada de 
recerca històrica dels barris de 

Barcelona proposa reflexionar sobre la 
configuració municipal de la ciutat des 
de final del segle XIX fins als nostres 
dies.

La Jornada, que es retransmetrà 
en directe, tindrà lloc a la Seu del 
Consell Municipal del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi (divendres, 11 
de juny) i al Born Centre de Cultura i 
Memòria (dissabte, 12 de juny). Al Born 
CCM hi ha la possibilitat d’assistir-hi 
presencialment i de manera gratuïta 
tot emplenant el següent formulari 
d’inscripció. 

    Més informació:  barcelona.cat/
arxiumunicipal 
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a les 18 h

VISIBILITATS I INVISIBILITATS 
ALS ARXIUS

Els arxius contenen milers d’històries: 
des de les pugnes de poder a l’Edat 
Mitjana fins a les depuracions i la 
requisa de pisos durant el règim 
franquista, tot passant per revolucions 
urbanístiques, reglamentacions 
municipals sobre prostitució, 
magnicidis o reivindicacions veïnals. 
Els arxius aporten proves documentals 
però també hi ha memòries invisibles 
degut a la inexistència de fonts – és el 
cas de molts capítols de la història de 
les dones – o bé perquè els expedients 
són inaccessibles (o, fins i tot, algú els 
ha fet desaparèixer). 

La periodista Sílvia Marimon i la 
historiadora Queralt Solé parlaran de 
fins a quin punt els arxius han estat 
imprescindibles per contradir algunes 
versions oficials o per qüestionar 
el relat històric, però també de 
les dificultats que, en ocasions, 
es presenten a l’hora de consultar 
informació. 

Aquesta activitat es retransmetrà en 
directe des de la Sala d’actes de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, amb 
la possibilitat d’assistència presencial 
(aforament limitat) amb inscripció 
prèvia a arxcap@bcn.cat 

    Més informació: barcelona.cat/
arxiumunicipal

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/relats-revelats-els-fons-fotografics-dels-arxius-municipals-de-districte
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/317915
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/317915
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/iii-jornada-de-recerca-historica-dels-barris-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/iii-jornada-de-recerca-historica-dels-barris-de-barcelona
mailto:arxcap@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca


a les 18 h

VIATGE ALS TEUS ORÍGENS: GENEALOGIA I 
HISTÒRIA FAMILIAR

La recerca genealògica utilitza registres històrics (civils, 
eclesiàstics, notarials, militars, privats, hemeroteques, 
etc.) per demostrar l’ascendència i el parentiu de les 
persones, tot complementant la informació obtinguda 
a partir d’altres fonts com, per exemple, documents 
familiars o testimonis orals. La fiabilitat de les 
conclusions que se n’extreuen per crear una història 
familiar es basa en la qualitat i la combinació de totes 
les fonts.

En aquesta sessió introductòria, realitzada per 
l’historiador i investigador Manu Valentín, es donaran 
a conèixer les fonts bàsiques de la investigació 
genealògica i es compartirà la metodologia bàsica 
per accedir-hi. A més, es conclourà la sessió amb una 
activitat pràctica de recerca tot utilitzant el Catàleg en 
línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Aquesta activitat es retransmetrà en directe des de la 
Sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
amb la possibilitat d’assistència presencial (aforament 
limitat) amb inscripció prèvia a arxcap@bcn.cat 

    Més informació:  barcelona.cat/arxiumunicipal

a les 18 h

XVI MOSTRA DE DOCUMENTS: UNA DÈCADA 
COM UN SEGLE. BARCELONA, ANYS 30

Hi ha moments a la història en què sembla que el temps 
s’accelera i els esdeveniments es precipiten a un ritme 
més ràpid de l’habitual. Els anys 30 són un d’aquests 
períodes trepidants. Barcelona viu l’ocàs d’una dictadura, 
l’abdicació del rei, la proclamació de la República, 
l’horror de la guerra i l’inici d’una nova dictadura: deu 
anys que semblen tot un segle. I tot plegat té un reflex 
en els centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona: plànols, 
factures, notes manuscrites, fotografies i expedients de 
tota mena ens parlen amb veu pròpia... Només cal saber-
los escoltar.

L’obertura de la mostra, organitzada per l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, anirà a càrrec de la 
documentalista Miracle Tous. 

    Més informació:  barcelona.cat/arxiucontemporani

a les 18 h

JOAQUIM PUIG I PIDEMUNT, DIRECTOR DE 
“TREBALL”, EXECUTAT L’ANY 1949

Joaquim Puig i Pidemunt va ser detingut l’abril de 1947 
al final de l’anomenada “caiguda dels 80” i acusat, entre 
d’altres coses, de ser el responsable de “Treball” i de 
l’aparell de propaganda del PSUC. Aquesta acusació 
va ser una de les imputacions fonamentals en el 
procediment sumaríssim que va incoar la jurisdicció 
militar a partir de les diligències policials i que va portar 
a la celebració d’un consell de guerra l’octubre de 1948. 
Puig i Pidemunt va ser condemnat a pena de mort i, 
junt amb Àngel Carrero, Pere Valverde i Numen Mestre, 
executat el 17 de febrer de 1949 al Camp de la Bota. 

Aquesta activitat és la conferència inaugural que durà a 
terme l’historiador Manel Risques, comissari de l’exposició 
“Quan plovien octavetes. Clandestinitat, premsa i propaganda 
antifranquista”, que es podrà visitar a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona fins al 30 de gener de 2022. La 
conferència es retransmetrà en directe des de la Sala 
d’actes de l’AHCB, amb la possibilitat d’assistència presencial 
(aforament limitat) amb inscripció prèvia a través del formulari 
que properament estarà disponible al seu web. 

    Més informació:  barcelona.cat/arxiuhistoric

a les 18 h

PRESENTACIÓ DE LINDE: HISTÒRIES 
“MÍNIMES” QUE EXPLIQUEN LA CIUTAT

Myriam Meloni i Arnau Bach, autors del llibre Linde, un 
treball fotogràfic que retrata els barris de Canyelles, Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona, faran un recorregut per les 
històries “mínimes” d’aquests territoris, moltes d’elles poc 
conegudes i oblidades, tal com succeeix amb les històries 
que s’entreveuen en la majoria de les fotografies exposades 
a la mostra “Relats revelats. Els fons fotogràfics dels Arxius 
Municipals de Districte”. Ambdós projectes seran posats en 
paral·lel, tant per les imatges mostrades com per la manera 
en què s’han concebut, partint de la memòria popular com 
a base per recuperar un llegat fonamental per conèixer el 
passat i el present de la nostra ciutat. 

Aquesta activitat es retransmetrà en directe des del Centre 
Cívic Can Basté, amb la possibilitat d’assistència presencial 
(aforament limitat) amb inscripció prèvia a través del formulari 
que properament estarà disponible al seu web.

    Més informació:  barcelona.cat/arxiumunicipal

17 DE JUNY 29DE JUNY

30DE JUNY

21 DE JUNY

mailto:arxcap@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://www.canbaste.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/relats-revelats-els-fons-fotografics-dels-arxius-municipals-de-districte


SEUS DE LES 
ACTIVITATS 
PRESENCIALS
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
C. Santa Llúcia, 1
08002 Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
C. Bisbe Caçador, 4
08002 Barcelona

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Pl. Pons i Clerch, 2, 2a planta
08003 Barcelona

Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
08031 Barcelona

El Born Centre de Cultura i Memòria
Pl. Comercial, 12
08003 Barcelona

Segueix-nos 
a les nostres xarxes socials

 barcelona.cat/arxiumunicipal 
 @bcnarxiumunicipal
 @BCN_arxiu
 @bcnarxiumunicipal

#SIA2021
#EmpoweringArchives
#ArxiusxDins

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/
https://twitter.com/BCN_arxiu
https://www.instagram.com/bcnarxiumunicipal/
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