Programa d’actes
del centenari

L’

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona celebra,
l’any 2017, el seu primer centenari. Un acord adoptat pel Ple municipal de l’Ajuntament el dia 21 de juny
de 1917 donava el tret de sortida a la seva creació, amb
la finalitat de preservar i posar en valor el patrimoni
documental històric de la ciutat.

Des de la seva creació i al llarg dels seus primers
cent anys d’existència, l’Arxiu ha exercit les tres funcions fonamentals que li són atribuïdes:

Agustí Duran i Sanpere en fou el director durant els
primers quaranta anys d’existència, entre 1917 i 1957,
i qui en definí i impulsà l’abast i els objectius fonamentals.

– Facilitar i fomentar la consulta d’aquests fons i
posar-los a l’abast dels investigadors i de tots els
ciutadans interessats.

L’Arxiu Històric de la Ciutat és un dels centres que
configuren actualment l’Arxiu Municipal de Barcelona,
juntament amb l’Arxiu Municipal Contemporani, l’Arxiu
Fotogràfic i els deu arxius municipals de districte.
La riquesa i diversitat dels fons que aplega, amb una
cronologia compresa entre els segles ix i xxi, l’han convertit en un centre arxivístic, patrimonial i cultural de
referència, no només de Barcelona sinó del conjunt del
país, i també l’han dotat d’una projecció internacional.

– Recollir i conservar fons documentals, bibliogràfics
i hemerogràfics que es considerin d’interès per a la
història de Barcelona.

– Divulgar i difondre el patrimoni documental i la
història de Barcelona.
Mitjançant l’exercici d’aquestes funcions, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona està al servei de la ciutadania per preservar el patrimoni documental, facilitar l’accés i la consulta de la documentació conservada
i contribuir al coneixement i a la divulgació històrica.
La seu de l’Arxiu Històric és, des de l’any 1922, la
Casa de l’Ardiaca, un edifici emblemàtic situat al cor de
Barcelona, bastit sobre un tram de la muralla romana
i transformat al llarg dels segles. Aquesta ubicació
permet establir un diàleg permanent i molt enriquidor
entre les pedres de l’edifici i els documents de l’Arxiu.
Continent i contingut apropen als ciutadans i als visitants dos mil anys d’història de Barcelona.

L’any 2017 també es compleix el 225è aniversari de
l’aparició del Diario de Barcelona, diari degà de la prem
sa europea que sortí al carrer per primer cop el dia 1
d’octubre de 1792. En tractar-se d’un diari emblemàtic en la història de la premsa a Barcelona, amb una
presència i significació especial en els fons de l’AHCB,
dins el programa general del centenari s’ha incorporat
alguna activitat específica per commemorar aquesta
efemèride.
El programa que s’ha confeccionat i que es desenvoluparà durant tot l’any és molt divers i combina activitats de caràcter divulgatiu, acadèmic i lúdic. Vol arribar
a molts tipus de públic i té com a objectiu fonamental
donar a conèixer l’Arxiu, els fons i la seva tasca com a
institució arxivística centenària dedicada a la preservació del patrimoni documental de la ciutat i a l’impuls
de la recerca, el coneixement, la informació i la divulgació històrica sobre la ciutat de Barcelona.
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10/11/2016 - 31/3/2017

Exposició:
Diario de Barcelona.
Una empresa periodística
(1792-2009)
En complir-se 225 anys de l’aparició d’aquest emblemàtic diari,
el primer número del qual es publicà el dia 1 d’octubre de 1792,
l’Arxiu Històric ha volgut recordar i explicar la seva dilatada trajectòria i els aspectes més rellevants de la seva història periodística
i editorial mitjançant una exposició comissariada per Elisa Cano i
Teresa Llorens.

Fins al 31 de març de 2017. De dilluns a divendres no festius
de 9 a 20.30 hores; dissabtes no festius de 10 a 20 hores
AHCB. Vestíbul
Accés gratuït
Amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya

10, 11 i 12/2/2017

Projecció del mapping
Temps-passa-temps-passa
a la façana de l’Arxiu
Mapping 3D de petit format creat per Jordi Teixidó. Una al·legoria
del pas del temps en què l’arxiu, els documents, la història i la
memòria prenen el protagonisme. Estrena i projecció durant el
Festival LLUM BCN.

10, 11 i 12 de febrer de 2017
(consulteu horaris en el programa general de LLUM BCN)
AHCB. Façana del carrer de Santa Llúcia, 1
Amb la col·laboració de LLUM BCN

23/2/2017

Els investigadors
tenen la paraula
Xerrada – col·loqui amb investigadors i usuaris de l’Arxiu que
han utilitzat els seus fons, per conèixer i compartir experiències
viscudes durant les seves recerques.

Dijous, 23 de febrer de 2017, a les 18 hores
AHCB. Sala Dalmases
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal reserva prèvia

16/3/2017

Coneix el taller
de restauració de l’Arxiu
Visita al taller de restauració i conservació de l’Arxiu Històric per
conèixer les principals alteracions i problemàtiques que afecten
el patrimoni documental conservat, i quines són les actuacions i
mesures que es porten a terme per corregir-les.

Dijous, 16 de març de 2017, a les 17.30 hores
AHCB. Taller de restauració
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal reserva prèvia

17 al 23/4 i 16 al 22/10/2017

Concurs:
Què en saps de l’Arxiu?
Concurs a la web amb preguntes sobre l’Arxiu i els seus fons. Les
preguntes es podran respondre a partir de la informació existent a
la mateixa pàgina web del centre. Entre les persones que responguin correctament totes les preguntes, es farà un sorteig de cinc
lots de llibres i productes elaborats en ocasió del centenari.

Hi haurà dues convocatòries del concurs: la primera del 17 al 23 d’abril de 2017 i
la segona del 16 al 22 d’octubre de 2017
Bases del concurs a: barcelona.cat/arxiuhistoric

4/2017 - 4/2018

Exposició: L’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona.
Cent anys al servei del patrimoni,
la informació, la recerca i la cultura

Un recorregut per la història de l’Arxiu Històric durant els seus
primers cent anys de vida, que permetrà conèixer els orígens, la
seu, els fons ingressats més rellevants, els treballs de recerca
més destacats que s’han fet o els seus treballadors, entre altres
aspectes. L’exposició, comissariada per Sebastià Riera i Viader,
vol servir també per posar de relleu les seves funcions essencials
en relació amb el patrimoni documental de la ciutat: l’aplec, la
conservació, el tractament, la consulta, l’accessibilitat i la difusió.

Abril 2017 - abril 2018. De dilluns a divendres no festius de 9 a 20.30 hores;
dissabtes no festius de 10 a 20 hores
AHCB. Vestíbul i pati
Accés gratuït

27/4/2017

Música Oblidada.
Compositors catalans
del segle xix: presentació
de CD i concert
Presentació del CD i interpretació de peces musicals de la col·
lecció de partitures originals i altres fons de l’Arxiu Històric, obra
de compositors catalans coetanis a la creació del centre.
A càrrec de: Àngels Busquets, mezzosoprano i Josep Maria
Gironell, piano
Dijous, 27 d’abril de 2017
Presentació del CD: Sala Martí l’Humà del MUHBA – Plaça del Rei, s/n,
a les 19 hores
Concert: Capella de Santa Àgata – Plaça del Rei, s/n, a les 20 hores
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal reserva prèvia. Informació i reserves al telèfon 93 256 21 22, laborables de
dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores, o a reservesmuhba@bcn.cat
Amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona

11 i 18/5/2017

Recital poètic:
Ramblejant pels sentits
Passeig poètic-musical d’aniversari. Un recorregut pels poemes,
els textos literaris i els textos històrics que formen part dels nostres fons, posant especial atenció a tot el que envolta la ciutat de
Barcelona: paisatges, sentiments, racons, curiositats,… Aquesta activitat forma part del programa del Festival de Poesia de Barcelona.
A càrrec de: Dolors Martínez, actriu i rapsoda; Carles Cases al
piano, i Àngel Martínez, músic i ambientació sonora

Dijous, 11 i 18 de maig de 2017, a les 20 hores
AHCB. Sala Dalmases
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal reserva prèvia
Amb la col·laboració de Barcelona Poesia

25/5/2017

Jornada:
Els arxius històrics
en l’entorn digital
Jornada tècnica adreçada a la presentació d’experiències pioneres o rellevants portades a terme per diferents institucions o entitats a partir de la utilització de la tecnologia i de les plataformes
digitals aplicades a la divulgació, a l’accessibilitat o al tractament
tècnic de la documentació històrica. La jornada també vol ser un
espai de reflexió sobre el paper que han de tenir els arxius històrics en l’entorn digital.
Dijous, 25 de maig de 2017, de 9 a 19 hores
AHCB. Sala d’actes Duran i Sanpere
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de
l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona i de l’Associació d’Arxivers-Gestors
Documentals de Catalunya

10/6/2017

Jornada
de portes obertes
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona obrirà les seves portes a
la ciutadania en ocasió de la celebració del Dia Internacional dels
Arxius, que es commemora el 9 de juny. Amb la doble modalitat
de visita lliure i de visites guiades, es podrà accedir a diferents
espais de l’edifici, conèixer les funcions i els fons de l’Arxiu i veure
una mostra dels documents conservats. Durant la jornada de
portes obertes es podran veure representacions de recreació
històrica.

Dissabte, 10 de juny de 2017, de 10 a 20 hores
AHCB. Diferents espais
Amb la col·laboració de l’Associació de Recreació Històrica
de la Coronela de Barcelona

15/6/2017

La festa del Corpus
i l’Ou com balla
La font del pati de la Casa de l’Ardiaca, seu de l’Arxiu Històric,
és un dels llocs més tradicionals del Barri Gòtic on es pot veure
l’Ou com balla. Aquest any, la festa es complementarà amb la
presència, el dia de Corpus i en diferents moments, d’alguns elements del bestiari popular de la ciutat que surten en la processó
del Corpus.

Dijous, 15 de juny de 2017, de 9 a 20.30 hores
AHCB. Pati
Amb la col·laboració de la Casa dels Entremesos de Barcelona

5/7/2017

Jornada d’homenatge
a Agustí Duran i Sanpere
Activitat acadèmica d’homenatge a qui fou l’impulsor de la crea
ció de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el seu director
durant els primers quaranta anys, de 1917 a 1957. Diferents especialistes ens parlaran del paper i de la labor professional d’en
Duran i Sanpere en diverses facetes dels àmbits del patrimoni i
de la cultura en les quals va intervenir.

Dimecres, 5 de juliol de 2017, de 16 a 20 hores
AHCB. Sala d’actes Duran i Sanpere
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

9/2017

Publicació d’un llibre sobre
La Casa de l’Ardiaca
La commemoració del centenari de la creació de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona s’ha considerat un moment propici per
editar un llibre monogràfic sobre la Casa de l’Ardiaca, la seva
seu des de l’any 1922. Aquesta publicació, realitzada pels historiadors Francesc Caballé i Reinald González, permetrà conèixer a
fons les característiques arquitectòniques d’aquest emblemàtic
edifici, la seva configuració i transformació al llarg dels segles i
els diferents usos que ha tingut.

Presentació: setembre de 2017
AHCB. Sala d’actes Duran i Sanpere

30/9/2017

Taller de cal·ligrafia històrica
i de caplletres
Activitat familiar que podran compartir persones de diferents
edats, adreçada a explicar i practicar com s’escrivien els documents manuscrits històrics i com, en alguns casos, s’il·lustraven
amb caplletres decorades. El taller també permetrà conèixer,
d’una manera molt participativa, com es fabricaven els objectes
escriptoris o les tintes i com es preparava el paper.

Dissabte, 30 de setembre de 2017, d’11 a 13 hores
AHCB. Diferents espais
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

4 al 6/10/2017

XV Congrés d’Història
de Barcelona:
història de la premsa
diària de Barcelona
L’any 2017 es compleixen 225 anys de l’aparició del Diario de
Barcelona, el dia 1 d’octubre de 1792. Per commemorar aquesta
efemèride, en coincidència amb el centenari de l’Arxiu Històric,
la XVa edició del Congrés d’Història de Barcelona es dedica a la
història de la premsa diària publicada a la ciutat durant els darrers tres segles.

Del 4 al 6 d’octubre de 2017
AHCB. Sala d’actes Duran i Sanpere
Places limitades
Cal inscripció prèvia
Import: 54 € / estudiants, aturats i jubilats 50% de descompte

11/2017

Acte públic
de reconeixement
i agraïment
als donants de fons
La commemoració del centenari es considera una ocasió propicia per fer un acte públic de reconeixement i d’agraïment a
persones i entitats que, en el decurs d’aquests cent anys, han
donat o dipositat els seus fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics a l’Arxiu Històric, contribuint de manera notable a la
seva configuració com a arxiu històric de la ciutat i com a centre
documental i d’informació de referència per a l’estudi i la recerca
sobre la ciutat de Barcelona i el conjunt del país.

Novembre de 2017
Lloc a determinar
Activitat gratuïta

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - AHCB
Santa Llúcia, 1 - 08002 Barcelona
Tel. 93 256 22 55
arxiuhistoric@bcn.cat
barcelona.cat/arxiuhistoric
facebook.com/bcnarxiumunipal
twitter.com/bcncultura
Informació i reserves
al telèfon 93 256 22 55, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores,
o a arxiuhistoric@bcn.cat
L’AHCB es reserva el dret a modificar o anul·lar activitats.
Consultar la pàgina web per obtenir informació actualitzada i específica
de les activitats.
Si no s’especifica altrament, les activitats es fan en català.
Fotografies: Jordi Calafell, Estorch, Eva Guillamet, Josep Parer.
Disseny: Ortega i Palau, SL

Coberta: Festes de Sant Roc a la plaça Nova. Any 1934. París Villa-Abrille_AHCB 00738

