ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA
TALLERS

Taller

Càpsula sobre

Arxivística domèstica
En aquesta activitat es duu a terme
una introducció als principals conceptes
de l’arxivística amb l’aplicació d’aquests
principis a un supòsit pràctic, i també
es treballa amb alguns dels materials de
conservació de les fotografies familiars.

“Photo Family Talks”
A partir d’una selecció d’imatges
familiars es destaca el treball
que poden desenvolupar els arxivers
domèstics tot desvelant els codis
de les seves pròpies imatges.
És necessari que cada participant
porti una fotografia familiar el dia
de realització del taller.

Inscripció prèvia:
barcelona.cat/arxiumunicipal
Places limitades

Dues edicions:
1. Dilluns, 3 de juny, de 17.00
a 20.00 h
Lloc: Arxiu Municipal del Districte
de Sant Andreu

2. Dimarts, 18 de juny, de 10.00
a 13.00 h
Lloc: Arxiu Municipal del Districte
de Sarrià - Sant Gervasi

2. Dimarts, 4 de juny, de 17.00
a 20.00 h
Lloc: sala de reunions de la
seu del Districte de Nou Barris
(Pl. Major de Nou Barris, 1)
Organització: Arxiu Municipal
del Districte de Nou Barris

Avinyó, 7, 1a planta
arxcap@bcn.cat
934 027 606

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Santa Llúcia, 1
arxiuhistoric@bcn.cat
932 562 255

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
Bisbe Caçador, 4
arxiucontemporani@bcn.cat
932 562 747

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Dues edicions:
1. Dijous, 6 de juny, de 10.00
a 13.00 h
Lloc: Sala Felip Capdevila de la
seu del Districte d’Horta-Guinardó
(ronda del Guinardó, 49)
Organització: Arxiu Municipal
del Districte d’Horta-Guinardó

Inscripció prèvia:
barcelona.cat/arxiumunicipal
Places limitades

DIRECCIÓ DEL SISTEMA MUNICIPAL D’ARXIUS

Pl. Pons i Clerch, 2, 2a planta
arxiufotografic@bcn.cat
932 563 420

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE CIUTAT VELLA
Àngels, s/n
amdcv@bcn.cat
934 432 265

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE GRÀCIA
Pl. Lesseps, 20-22, 2a planta
amdg@bcn.cat
932 177 183

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE L’EIXAMPLE
Calàbria, 38-40
amde@bcn.cat
932 916 228

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
D’HORTA-GUINARDÓ
Lepant, 387, bxs.
amdhg@bcn.cat
932 916 723

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE SANTS-MONTJUÏC
Creu Coberta, 104
amds@bcn.cat
932 914 240

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE NOU BARRIS
Pl. Major de Nou Barris, 1
amdnb@bcn.cat
932 916 838

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE LES CORTS
Pl. Comas, 18
amdc@bcn.cat
932 916 482

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE SANT ANDREU
Segadors, 2, entl.
amdsa@bcn.cat
932 918 877

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE SARRIÀ - SANT GERVASI
Eduardo Conde, 22-42
amdsg@bcn.cat
932 562 722

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE
DE SANT MARTÍ
Av. Bogatell, 17
amdsm@bcn.cat
932 219 444

barcelona.cat/arxiumunicipal #DiaInternacionalArxius
facebook.com/bcnarxiumunicipal
@BCN_arxiu

Exposicions
Jornades
Tallers
GRATUÏTS

EXPOSICIONS

“La democràcia al carrer.
Fotografia política del
col·lectiu SE-GRÀ. 1977-1980”
Del 16 de maig al 15 de setembre
de 2019
Lloc: Espai Dalmau del Born Centre
de Cultura i Memòria (El Born CCM)
Organització: Arxiu Fotogràfic
de Barcelona
Horari: de dimarts a diumenge
i festius, de 10.00 a 20.00 h
Inauguració i visita comentada
a càrrec d’Isabel Segura, comissària
de l’exposició, i els integrants
del col·lectiu SE-GRÀ:
dimecres, 15 de maig, a les 18.00 h
Exposició de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona sobre el fons fotogràfic
del col·lectiu SE-GRÀ (Serveis Gràfics).
Es tracta d’un conjunt de fotografies
dels anys 1977-1980 que representen
una exhaustiva crònica de la transició
i els debats generats en aquest període.
Una mostra dels carrers com un espai
comú on es fa visible la construcció
de la nova ciutat democràtica.

“Una mà de cartes. Col·lecció
de naips de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona
(1529–1988)”

XV Mostra de Documents.

Del 7 de juny al 31 de desembre
de 2019
Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
Horari: de dilluns a dissabte,
de 10.00 a 19.30 h
Inauguració i visita comentada
a càrrec de Paloma Sánchez i Esther
Sarrà, comissàries de l’exposició:
dijous, 6 de juny, a les 18.00 h

Del 20 de juny al 28 de febrer
de 2020
Lloc: Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona
Horari: de dilluns a dijous, de 9.00 a
17.30 h. Divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Festius tancat.
Inauguració i visita comentada
a càrrec de Mireia Capdevila,
comissària de l’exposició: dimecres,
19 de juny, a les 18.00 h.

L’exposició mostra els orígens dels
naips als cercles cortesans europeus
del segle XIV i les diferents tipologies
de baralles que es van crear al llarg
del temps. També exhibeix la història
de la producció de naips a Catalunya
i Barcelona, des dels petits obradors
del segle XV fins a la industrialització
a les acaballes del segle XIX.

“La ciutat dels passatges.
Abans de la Via Laietana”
Del 19 de juny al 31 d’octubre
de 2019
Lloc: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Horari: de dilluns a dissabte,
de 10.00 a 19.00 h. Festius tancat
Inauguració: dimarts, 18 de juny,
a les 19.00 h
Exposició que presenta una selecció
de les fotografies guardonades
al Concurs Artístich de la Vella Barcelona,
que l’Ajuntament va convocar a finals
de gener de 1908 amb l’objectiu de
documentar tots els carrers, places
i espais diversos que havien de desaparèixer amb l’obertura de la Via Laietana.

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

Mostra que commemora el 40è aniversari
de les eleccions municipals del 1979
a partir de la documentació que es
conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona de les actuacions dutes
a terme a la ciutat després de la dictadura
franquista.

CONFERÈNCIES
I PRESENTACIONS
Recorregut d’autor.

“L’Arxiu t’obre les seves
portes”

JORNADES

Jornada de portes obertes per mostrar
els espais de treball, els fons conservats
i la feina dels arxivers.

Dues jornades:

Segona jornada amb els centres
d’estudis i recerca de Barcelona.

“La recerca local i el
restabliment de la Barcelona
democràtica”
1 de juny, de 9.30 a 18.00 h
Lloc: El Born Centre de Cultura
i Memòria (El Born CCM)
Jornada que aplega els centres de
recerca local per tractar la seva participació en els canvis socials i culturals i
en la recuperació de la història local com
a elements impulsors de la democràcia
als barris després del franquisme.

1. Dilluns, 3 de juny,
de 9.00 a 14.00 h
Lloc: Arxiu Municipal del Districte
de Sant Andreu
2. Dimecres, 5 de juny,
de 9.00 a 14.00 h
Lloc: Arxiu Municipal del Districte
de Sant Martí

Jornada de portes obertes
Dijous, 20 de juny, de 10.00
a 20.00 h
Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
Amb la doble modalitat de visita lliure
i de visites guiades, es podrà accedir
als diferents espais de l’edifici, conèixer
les funcions i els fons de l’Arxiu, a més
de veure una mostra dels documents
conservats. El mateix dia, a la font del
pati de la Casa de l’Ardiaca, es podrà
contemplar el tradicional “ou com balla”.

“Les històries que amaguen
els expedients administratius”, a càrrec dels historiadors Francesc Caballé i Xavier
Cazeneuve
Dimecres, 12 de juny, a les 17.30 h
Lloc: Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona.
Inscripció prèvia:
barcelona.cat/arxiumunicipal
Places limitades
Xerrada-col·loqui sobre la interpretació
dels documents en una recerca,
com estirar el fil dels documents,
o com llegir entre línies.

Presentació del llibre

Barcelona Cosmopolita,
a càrrec dels seus autors,
Saida Palou i Agustín Cocola-Gant
Dimecres, 19 de juny, a les 18.30 h
Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
Estudi introductori i reedició del facsímil
de la publicació Barcelona cosmopolita
del 1908.

