


L’exposició presenta una selecció de documents con-
servats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en 
forma d’originals, còpies o facsímils que il·lustren 
segles d’història de la ciutat, des de la creació del 
Govern municipal l’any 1249 fins al restabliment de 
l’Ajuntament democràtic el 1979. Els fons docu-
mentals de l’Arxiu són fonamentals per conèixer la 
trajectòria centenària de la capital catalana, amb 
testimonis des del segle IX fins a l’actualitat. 

Vestíbul de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, a les 12.00 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al correu arxiuhistoric@bcn.cat

Diàleg que permetrà explorar el valor dels arxius com 
a memòria col·lectiva dels pobles i la seva destrucció 
deliberada o el seu desplaçament en situacions de 
conflicte bèl·lic o repressió política amb l’objectiu de fer 
desaparèixer la identitat i els records dels vençuts i la 
impunitat dels vencedors. També es tractarà sobre la 
pèrdua de documents deguda a la incultura i l’abando-
nament. S’analitzaran alguns casos concrets i s’aporta-
ran reflexions sobre quines haurien de ser les accions 
a dur a terme per evitar noves pèrdues documentals. 

A càrrec de Ramon Alberch i Fugueras, historiador i ar-
xiver, cofundador d’Arxivers sense Fronteres, i Francesc 
Vilanova i Vila-Abadal, professor d’Història Contem-
porània (UAB) i director de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer.
Moderadora: Núria Bosom, directora de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona.

Sala d’actes de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, a les 18.00 h
Entrada lliure
Es retransmetrà per streaming al web de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona
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DIMECRES, 8 DE JUNY DE 2022

Taula de diàleg: 
La destrucció 
d’arxius: entre 
la impunitat i 

el memoricidi

DIMARTS, 7 DE JUNY DE 2022

Visita guiada 
a l’exposició: 
Documents de la 
Barcelona Històrica

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca


Un recorregut per la història de l’Arxiu i els seus tre-
sors documentals de la mà de la vida i obra d’un dels 
seus arxivers més influents i alhora més descone-
guts: Alfons Damians i Manté (1866-1944).

A càrrec de Daniel Venteo, historiador i museòleg.
Moderador: Joaquim Borràs, arxiver en cap de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Sala d’actes de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, a les 18.00 h
Entrada lliure
Es retransmetrà per streaming al web de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona 

Us proposem un itinerari per descobrir, a partir de 
documents que es conserven a l’Arxiu Municipal 
de Barcelona, una àrea molt concreta de la Dreta 
de l’Eixample que ressegueix la localització d’una 
sèrie d’edificis que, si bé no són els més coneguts 
d’aquesta zona (caracteritzada per l’emplaçament 
de la gran arquitectura modernista de la ciutat), no 
podem deixar de destacar-los, com ara les Cases 
Cerdà, la Casa Pomar, el Mercat de la Concepció o la 
mateixa Seu del Districte de l’Eixample. 

Punt de trobada: xamfrà entre els carrers Roger de 
Llúria i Consell de Cent, a les 10.00 h
Places limitades: és necessària inscripció prèvia al 
següent formulari

DISSABTE, 11 DE JUNY DE 2022

Itinerari: 
Edificis 

emblemàtics 
de la Dreta 

de l’Eixample

DIJOUS, 9 DE JUNY DE 2022

DIA INTERNACIONAL 
DELS ARXIUS

Conferència: 
L’arxiu i els tresors 
documentals de 
la ciutat
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https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://inscripcions.barcelona.cat/arxiu_municipal_recorregut_dreta_eixample-ca/


El temps analògic està donant pas a l’era digital, fet 
que suposa tot un nou repte per a l’administració i 
conservació del nostre arxiu personal. És per aquest 
motiu que us convidem a participar en aquest taller, 
adreçat a tothom qui vulgui disposar d’unes eines 
bàsiques d’organització dels seus directoris elec-
trònics per tal de tenir correctament classificada 
i endreçada la seva documentació i fotografies de 
l’àmbit personal. 

A càrrec de Núria Parera, Olga Piedrafita i Marta 
Saiz, responsables d’Arxiu i Gestió Documental a la 
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Aula d’activitats de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, de 17.00 a 20.00 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al següent formulari

Més enllà d’un punt de vista arquitectònic i urbanís-
tic, el riquíssim fons documental de l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona sobre l’Exposició Universal 
de 1888 en reflecteix aspectes organitzatius i logís-
tics, la celebració de festes populars i congressos, 
demostracions científiques, concerts i exposicions 
artístiques... Tot de documentació que es podrà veu-
re i gaudir en aquesta exhibició.

A càrrec de Joan Molet, comissari de la mostra. 

Vestíbul de l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, a les 18.00 h
Entrada lliure

DIMARTS, 14 DE JUNY DE 2022

Inauguració de la XVII 
Mostra de documents: 
L’Exposició Universal 
de 1888: Barcelona 

en el concurs 
de les nacions

DILLUNS, 13 DE JUNY DE 2022

Taller: 
Posem ordre al nostre 
arxiu digital. Taller de 
bones pràctiques per 
a l’organització de la 
nostra documentació 
personal
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https://inscripcions.barcelona.cat/arxiu_municipal_ordre-ca/


Com fer, d’un munt de papers solts, un llibre? A 
l’Arxiu Municipal de Barcelona es conserven molts 
llibres que, en un principi, eren només una pila de 
papers solts. En aquest taller introductori es podran 
veure exemples de diversos relligats i cada partici-
pant tindrà l’oportunitat de realitzar l’enquadernació 
d’un petit llibre de notes. 

A càrrec d’Adela Martínez i Zoel Forniés, conserva-
dors de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Taller de l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona, de 16.00 a 18.30 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al correu arxiucontemporani@bcn.cat 

Visita lliure (de 10.00 a 20.00 h): es podrà accedir a 
la Sala d’actes, on es projectarà un audiovisual sobre 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i recórrer 
altres espais de la planta noble de l’edifici: la Sala 
Dalmases, la Sala Massana i l’exposició del vestíbul. 

Visita guiada (de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 
h): permetrà conèixer una selecció dels fons més 
representatius conservats a l’Arxiu, la tasca dels 
professionals que hi treballen, i també s’accedirà a 
algun dels dipòsits on es conserva la documentació. 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
a partir de les 10.00 h
La inscripció a les visites guiades es farà 
el mateix dia de la Jornada (places limitades)

DIJOUS, 16 DE JUNY DE 2022

Jornada de 
Portes Obertes 

a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat 

de Barcelona

DIMECRES, 15 DE JUNY DE 2022

Taller:
Introducció a 
l’enquadernació
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La història de les barraques de fira i els fenòmens de 
fira ens parlen d’atraccions excèntriques (dones bar-
budes, nans, museus anatòmics i de cera, etc.) que 
s’exhibien al marge dels circuits habituals, al mateix 
temps que ens expliquen el desenvolupament urbà 
de la ciutat de Barcelona, des del Barri Gòtic fins més 
enllà de les antigues muralles i els pobles del Pla. 

A càrrec d’Enric H. March, historiador.
Moderadora: Núria Postico, directora de l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona.

Sala de consulta de l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, a les 17.30 h
Places limitades: és necessària inscripció prèvia al 
correu arxiucontemporani@bcn.cat 
Es retransmetrà per streaming al web de l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona

L’arribada de la fotografia a Barcelona el 1839 coinci-
deix amb un procés intens de transformació urbana 
de la ciutat. Des d’aquest moment, la fotografia hi 
pren part: promou motius i punts de vista que, pro-
gressivament, aniran sedimentant el discurs sobre la 
nova realitat urbana del vuit-cents. 

Sala d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, a les 18.30 h
Entrada lliure

DIJOUS, 16 DE JUNY DE 2022

Inauguració 
de l’exposició: 

La ciutat davant 
la càmera. Imaginaris 

urbans al segle XIX

DIJOUS, 16 DE JUNY DE 2022

Recorregut d’autor: 
Els espectacles 
marginals i 
els marges 
dels arxius
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https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca


L’exposició presenta una selecció de documents 
conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
en forma d’originals, còpies o facsímils que il·lustren 
segles d’història de la ciutat, des de la creació del 
Govern municipal l’any 1249 fins al restabliment 
de l’Ajuntament democràtic el 1979. Els fons 
documentals de l’Arxiu són fonamentals per conèixer 
la trajectòria centenària de la capital catalana, amb 
testimonis des del segle IX fins a l’actualitat. 

Vestíbul de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, a les 12.00 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al correu arxiuhistoric@bcn.cat

Un recorregut per copsar la transformació de la fo-
tografia, que incorpora nous recursos visuals de la 
càmera i altres tecnologies del segle XIX.

A càrrec de Núria F. Rius, comissària i historiadora 
de l’art especialitzada en història de la fotografia 
espanyola.

Sala d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, a les 17.30 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al correu arxiufotografic@bcn.cat 

DIMARTS, 21 DE JUNY DE 2022

Visita guiada a 
l’exposició: 

La ciutat davant 
la càmera. Imaginaris 

urbans al segle XIX

DISSABTE, 18 DE JUNY DE 2022

Visita guiada 
a l’exposició: 
Documents de 
la Barcelona 
Històrica
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ii



L’exposició presenta una selecció de documents 
conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
en forma d’originals, còpies o facsímils que il·lustren 
segles d’història de la ciutat, des de la creació del 
Govern municipal l’any 1249 fins al restabliment 
de l’Ajuntament democràtic el 1979. Els fons 
documentals de l’Arxiu són fonamentals per conèixer 
la trajectòria centenària de la capital catalana, amb 
testimonis des del segle IX fins a l’actualitat. 

Vestíbul de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, a les 17.00 h
Places limitades: és necessària inscripció 
prèvia al correu arxiuhistoric@bcn.cat

DIMECRES, 22 DE JUNY DE 2022

Visita guiada 
a l’exposició: 
Documents de 
la Barcelona 
Històrica

SEUS DE LES ACTIVITATS

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

ii

Segueix-nos a les nostres 
xarxes socials

 @bcnarxiumunicipal

 @BCN_arxiu

 @bcnarxiumunicipal

barcelona.cat/arxiumunicipal
#SIA2022
#explorArxius
#somarxiu

https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Hist%C3%B2ric+de+la+Ciutat+de+Barcelona/@41.384047,2.1735502,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f9c724dcdd:0xb42909dc8e163a55!8m2!3d41.384047!4d2.1757389
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Hist%C3%B2ric+de+la+Ciutat+de+Barcelona/@41.384047,2.1735502,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f9c724dcdd:0xb42909dc8e163a55!8m2!3d41.384047!4d2.1757389
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Hist%C3%B2ric+de+la+Ciutat+de+Barcelona/@41.384047,2.1735502,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f9c724dcdd:0xb42909dc8e163a55!8m2!3d41.384047!4d2.1757389
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Municipal+Contemporani+de+Barcelona/@41.3831665,2.1766143,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4a2f8d7b3b7a7:0xa16160736e4442c2!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8d8169913:0x7fdf03f5165fa5f1!8m2!3d41.3831625!4d2.178803
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Municipal+Contemporani+de+Barcelona/@41.3831665,2.1766143,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4a2f8d7b3b7a7:0xa16160736e4442c2!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8d8169913:0x7fdf03f5165fa5f1!8m2!3d41.3831625!4d2.178803
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Municipal+Contemporani+de+Barcelona/@41.3831665,2.1766143,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12a4a2f8d7b3b7a7:0xa16160736e4442c2!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8d8169913:0x7fdf03f5165fa5f1!8m2!3d41.3831625!4d2.178803
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Fotogr%C3%A0fic+de+Barcelona/@41.3869329,2.1794037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fdcaa3dffb:0x3c8fd2095544da0e!8m2!3d41.3869411!4d2.1815883
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Fotogr%C3%A0fic+de+Barcelona/@41.3869329,2.1794037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fdcaa3dffb:0x3c8fd2095544da0e!8m2!3d41.3869411!4d2.1815883
https://www.google.com/maps/place/Arxiu+Fotogr%C3%A0fic+de+Barcelona/@41.3869329,2.1794037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fdcaa3dffb:0x3c8fd2095544da0e!8m2!3d41.3869411!4d2.1815883
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal
https://twitter.com/bcn_arxiu?lang=ca
https://www.instagram.com/bcnarxiumunicipal/
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca

