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Presentació

Presentem en aquestes planes el treball portat a terme a

l’Arxiu Municipal del Districte des la seva creació fins l’any

1996, quan l’autor deixà la seva tasca d’arxiver al Districte

per passar a desenvolupar altres tasques a l’Arxiu Municipal

de Barcelona.

En gairebé set anys l’arxiu va passar de la seu del Districte a

la Plaça Rius i Taulet a l’edifici actual del carrer Camèlies, i

s’ha enriquit amb els fons municipals de l’Antic Ajuntament

independent de Gràcia entre 1870 i 1897, amb els fons

atresorats pel Club Excusionista de Gràcia des de l’any

1922 i tantes d’altres donacions fuit de la labor del Taller

d’Història de Gràcia.

D’aquesta manera, l’Arxiu que aquesta guia presenta i des-

criu és el fruit de més d’un segle de sediment de docu-

ments, tant des de les administracions públiques del territori

de Gràcia com de les entitats que formen el teixit social del

Districte. En aquest any del Centenari de l’agregació de

Gràcia a Barcelona, el llibre que presentem és doncs un

bon testimoni de la nostra història.

El territori de Gràcia a principis del segle XIX estava format

per uns quants nuclis habitats i edificis singulars aillats extra-

murs de la ciutat de Barcelona. La vila de Gràcia, contituïda

com a municipi el 1850 després de diversos intents infruc-

tuosos, es convertí en la segona meitat del segle XIX en el

municipi més poblat dels que formaven el Pla de Barcelona

amb un gran dinamisme social i econòmic. Malgrat l’agrega-

ció definitiva a la gran ciutat el 1897, encara avui en dia les

característiques urbanes i socials de Gràcia destaquen de

forma ben palesa en el context de la ciutat de Barcelona.

Els testimonis documentals per a l’estudi d’aquesta singulari-

tat i la seva història es troben recullits en l’Arxiu Municipal
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Pròleg

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia té les seves arrels

en l’antiga documentació generada pel municipi gracienc

durant bona part del segle XIX, és a dir, des que aconse-

gueix d’erigir-se en vila independent l’any 1850 fins que

s’esdevé la seva agregació a la ciutat de Barcelona l’any

1897. Període evidentment curt però que permeté aplegar

un patrimoni documental que va patir una greu regressió

amb motiu del rebombori de les quintes de l’any 1870 que

provocà la desaparició de la immensa majoria de la docu-

mentació generada en el període dels anys 1850-70.

Perduda l’autonomia municipal d’ençà del 1897, l’arxiu de

Gràcia es conservà de manera fragmentària als dipòsits

municipals de l’Hospital de la Santa Creu, juntament amb

els fons documentals de la resta de viles agregades a

Barcelona.

Així, en el moment de l’arribada dels nous consistoris

democràtics establerts després de les eleccions municipals

de l’any 1979, quan l’Ajuntament de la ciutat decideix

impulsar un procés de descentralització que culminarà amb

l’establiment dels Consells Municipals de Districte i, més

tard, amb la creació de la xarxa d’arxius municipals de dis-

tricte, el fons documental gracienc és format fonamental-

ment per documents dels anys 1870 a 1897. Es tracta en

els inicis, per tant,d’un Arxiu incomplet, però de suficient

entitat com per esdevenir una base sòlida sobre la qual

consolidar un nou servei d’arxiu més en sintonia amb les

exigències de l’administració i dels ciutadans del Districte.

I tot i així, cal convenir que el temps que s’escola entre

l’agregació del 1897 i la formalització de l’Arxiu de Gràcia el

1988 no és, en l’aspecte purament documental, un temps

perdut. La puixança i dinamisme de la vida cultural i associa-

tiva de Gràcia es materialitza en nombroses publicacions i

del Districte i aquesta guia és una eina completa per acce-

dir-hi: des de les vicissituds polítiques de l’Ajuntament de

Gràcia recullides en les actes del Ple Municipal fins a la vida

associativa reflectida en les publicacions de les entitats, i des

de les imatges de les festes de Gràcia i de Sant Medir fins a

les obres literàries que han trobat en Gràcia la seva inspi-

ració.

En aquest sentit l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia

pretén ser no només el testimoni de la vida pública i oficial,

sino de tots els elements que conformen la història del

territori de Gràcia. La col.laboració de les entitats i veïns de

Gràcia ha estat i ha de seguir sent fonamental, tant per les

seves aportacions al fons de l’arxiu com pel seu interès en

la recerca històrica, i aquesta guia de l’arxiu n’és un referent

fonamental.

Teresa Sandoval i Roig Francesc Homs i Ferret
Regidora del Districte President 
de Gràcia del Consell Municipal

Presentació
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en l’aparició de rellevants mitjans de comunicació escrita

que mantenen viu el fet diferencial gracienc i que enguany,

gràcies a la política de captació de fons empresa en els

darrers anys, és en bona part conservada i documentada

dins de l’Arxiu. Cal tenir ben present el fet que l’Arxiu de

Gràcia no només conserva la documentació de caire institu-

cional sinó que en un breu lapse de temps ha reeixit en

aprofundir en dues línies de treball que entenc decissives

per tal que aquest equipament jugui un paper rellevant.

En primer terme ha aconseguit aplegar nombrosa docu-

mentació de caire ciutadà –de la qual cosa n’és la prova

més evident el fons del Club Excursionista de Gràcia– i

paral·lelament enriquir-se amb una gran diversitat de fons

fotogràfics, gràfics i hemerogràfics. Tanmateix, la creixent

intervenció damunt la documentació administrativa garan-

teix per al futur la perdurabilitat de sèries documentals esta-

bles i contínues que és la màxima garantia d’incentivar

l’exercici digne de la recerca. Segonament, la voluntat de

projectar l’arxiu més enllà del clos estricte de l’administració

per tal d’ exercir una funció cultural encaminada a donar a

conèixer el patrimoni documental i enfortir la identitat dels

barris de Gràcia ha tingut la seva materialització més evident

en la fructífera línea de col·laboració duta a terme amb el

Taller d’ Història de Gràcia. 

Si haguéssim de concretar en algun fet específic l’evolució

de l’Arxiu Municipal de Gràcia en aquests darrers anys,

penso que una fita històrica seria la remodelació i obertura

al públic de les noves instal·lacions de l’Arxiu al carrer de les

Camèlies l’any 1991. L’altre fita és, sens dubte, la realització

i publicació d’aquesta guia que permet per primera vegada

comptar amb un instrument sistemàtic de preservació i

accés a la informació aplegada sobre els barris que confor-

men l’actual Districte. Quan el poeta Salvador Espriu va

escriure aquella que ha esdevingut clàssica: qui perds els orí-

gens perd la identitat, segurament no pensava que algun dia

des del món dels arxius li manllevaríem la sentència per fer-

nos-la nostra i evidenciar així la voluntat irrenunciable de

garantir la preservació de la memòria col·lectiva. Cal agrair,

doncs, l’esforç del personal de l’Arxiu, encapçalat per en

Jordi Serchs, per confegir aquest útil, i imprescindible, instru-

ment de treball i de futur.

Ramon Alberch i Fugueras

Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona  
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Fitxa tècnica

Adreça
carrer de les Camèlies, 36-38. 08024 Barcelona

Telèfon
285 03 57 / fax: 285 07 80

Horari
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Dimecres de 16 a 20
hores, excepte els mesos de juliol, agost i setembre. No es tanca
per vacances.

Accessos
metro línia 4 estació Alfons X o Joanic. Autobus línies 39, 55, 21,
31, 32, 74, 24 i 25.

Serveis
Consulta del fons documental i de la biblioteca

Reproducció en fotocòpia, fotografia o microfilm

Lectura de microfilms

Informació i documentació històrica per a col·lectius o professio-
nals interessats

Préstecs per a activitats de difusió o necessitats administratives

Connexió a bases de dades jurídiques en CD-Rom

Secretaria tècnica del Taller d’Història de Gràcia

Fons totals
Fons documentals: 406 m lineals

Fons audiovisuals: 9.225 u. d. (unitats documentals)

Fons gràfics, plànols i cartografia: 8.180 u. d. 

Biblioteca: 2.360 volums

Hemeroteca: 923 títols ( 47 m lineals)

Façana de l’Arxiu Municipal
del Districte de Gràcia al
carrer de les Camèlies, 36-38.
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Breu història de l’arxiu

Jardí que envolta l’edifici de
l’arxiu, amb el característic
pou. Foto: Josep M. Contel.
Taller d’Història de Gràcia.

A principis de l’any 1989 començà a funcionar de manera provisio-
nal l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia, a la pròpia seu del
Districte de la Plaça Rius i Taulet, tot comptant amb els fons docu-
mentals de l’antic Ajuntament de Gràcia, transferits des de l’Arxiu
històric de la Ciutat, i els fons administratius que generava la prò-
pia administració del Districte. En aquells moments es constituia la
xarxa d’Arxius Municipals de Districte a l’Ajuntament, concebuts
com una branca més de l’Arxiu Municipal, i amb la doble finalitat
de conservar el patrimoni documental històric dels barris i antics
municipis del Pla de Barcelona, i a la vegada constituir un arxiu
administratiu eficaç per a la gestió de la creixent administració dels
districtes arran de la política de descentralització municipal.

Des de l’any 1983 diverses iniciatives del mateix Consell Municipal
de Districte havien posat les bases d’un arxiu històric de Gràcia,
gràcies a la iniciativa dels consellers Anna Busquets i Josep Sadurní
i de la periodista Sara Masó. Per la seva banda, el Club
Excursionista de Gràcia des de 1922, i a través de la seva secció
d’estudis i de la labor incansable del Sr. Josep Buch, havia creat
l’anomenat Arxiu de Gràcia, una impressionant recopilació de
documents històrics procedents de totes les entitats i historiadors
graciencs, que romanien fins l’any 1994 a la seu de l’entitat, al
Passatge Mulet.

L’any 1991 l’Arxiu es traslladà a les actuals instal·lacions, a una
torre amb jardí del carrer de les Camèlies construïda l’any 1899 i
rehabilitada a partir de 1986 com a arxiu, on es disposa d’una
àmplia sala de consulta amb més de 20 punts de lectura, sales de
treball i classificació, una petita sala d’exposicions i dipòsit, de més
de 500 metres lineals, equipat amb prestatges compactes.

La tasca de recuperació del patrimoni documental, no oficial, por-
tada a terme per l’arxiu des d’aquell moment, que ha aconseguit
reunir els fons del Club Excursionista de Gràcia i el d’Anna
Busquets i Sara Masó al costat de moltes altres petites donacions,
sumada a les transferències des de l’administració del Districte, ha
portat a un important creixement dels fons que avui en dia supe-
ren els 400 metres lineals. Paral·lelament, la constitució del Taller
d’Història de Gràcia i el conveni de col·laboració amb l’arxiu, han
permès dur a terme des de l’any 1992 un programa continuat
d’activitats de difusió, que afavoreixen la implantació social de
l’Arxiu al Districte.



Quadre de fons 
de l’arxiu municipal 
del districte de Gràcia



23

Quadre de fons de l’arxiu

1. Fons municipals

1.1. Fons municipal de la Vila de Gràcia
(1870-1897) 263 caixes.

La documentació generada per l’antic Ajuntament de Gràcia
(1850-1897) ha estat conservada –almenys parcialment– pel que
fa al període 1870-1897. La documentació anterior al 1870 fou
destruïda a causa del rebombori de les quintes, quan fou cremat
l’arxiu municipal.

En produir-se l’annexió de Gràcia a Barcelona aquesta documenta-
ció va ser traslladada a diferents dependències de l’Ajuntament de
Barcelona, fins a ser classificada i dipositada al magatzem que
l’Arxiu Històric de la Ciutat tenia a l’antic Hospital de la Santa
Creu. L’any 1988, arran de la creació de la xarxa d’Arxius
Municipals de Districte, un equip d’arxivers sota la coordinació tèc-
nica de Lina Ubero i Badia va fer un inventari del fons per al seu
trasllat al Districte, junt amb els fons d’altres antics pobles agregats
i allí dipositats.

Finalment, l’any 1991 el conjunt de la documentació municipal es
diposità al seu emplaçament actual de l’Arxiu Municipal del
Districte al carrer de les Camèlies, des d’on l’equip de l’arxiu ha fet
un nou inventari-catàleg d’acord amb els criteris del quadre de
classificació dels antics pobles agregats a Barcelona, redactat per
un equip format pels arxivers dels Districtes d’Horta-Guinardó, Les
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí i Gràcia, a partir d’un treball
presentat al Màster d’Arxivística per les arxiveres M. Cinta Mañé,
Montserrat Beltran, Núria Postico i Lina Ubero.

Des de 1991, el fons s’ha completat amb diversos expedients que
han estat tramesos des de l’Arxiu Municipal Administratiu on
havien ingressat en períodes anteriors.

1.1.1. Administració general

1.1.1.1. Delimitació del terme municipal i agregació a Barcelona.- 12
exp. (1872-1897)

1.1.1.2. Òrgans de govern.- 148 exp. (1872-1897)
– Llibres d’actes del Ple Municipal.- 22 caixes de llibres (1870-
1897)

1.1.1.3. Alcaldia.- 1 exp. (1891)

1.1.1.4. Secretaria.- 3 exp. (1894-1897)

1.1.1.5. Administració de personal.- 150 exp. (1870-1897)

1.1.1.6. Correspondència general.- 11 exp. (1886-1896)

L’any 1870 el setmanari
francès Le monde illustré
reprodueix a la porta el motí
de quintes de Gràcia i la
crema de l’arxiu municipal.
Per aquest motiu no hi ha
documents anteriors 
a aquesta data en el fons
municipal. Foto:Ramon
Muro. AF-AHCB.
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1.1.2. Finances

1.1.2.1. Administració del patrimoni.- 23 exp. (1877-1897)

1.1.2.2. Intervenció.- 8 exp. (1876-1897)

1.1.2.4. Fiscalitat.- 8 exp. (1884-1896) 
– Impost de consums.- 178 exp (1871-1897)
– Contribució industrial.- 14 caixes (1870-1897)

1.1.2.5. Juntes i comissions
– Comissió de Consums.- 29 exp. (1875-1897)
– Junta Municipal-actes.- 1 caixa (1872-1897)

1.1.2.6. Correspondència.- 2 exp. (1889, 1883) 

1.1.3. Proveïments

1.1.3.1. Administració dels productes de consum bàsics.- 8 exp.
(1876-1892)

1.1.3.2. Mercats i fires.- 40 exp. (1870-1897)

1.1.3.3. Excorxador.- 9 exp. (1872-1892)

1.1.3.4. Inspeccions i denúncies.- 10 exp. (1872-1897)

1.1.3.5. Gestió de personal.- 45 exp. (1872-1897)

1.1.3.6. Juntes i Comissions.- vegeu 2.5.- Comissió de Consums.

1.1.4. Beneficència i assitència social

1.1.4.1. Control dels centres assistencials i de beneficència.- 8 exp.
(1877-1893)

1.1.4.2. Assistència social i subsidis.- 137 exp. (1870-1897)

1.1.4.3. Gestió de personal.- 7 exp. (1884-1897)

1.1.4.4. Juntes i Comissions.- 10 exp. (1875-1885)

1.1.5. Sanitat

1.1.5.1. Gestió dels equipaments sanitaris (inclou hospital i funera-
ris).- 26 exp. (1872-1896)

1.1.5.2. Inspecció i control.- 55 exp. (1870-1897)

1.1.5.3. Gestió de personal.- 18 exp. (1873-1896)

1.1.5.4. Juntes i Comissions.- 23 exp. (1874-1895)

1.1.6. Obres i Urbanisme

1.1.6.1. Planejament i gestió urbanística.- 98 exp. (1870-1897)

1.1.6.2. Obres d’infrastructura.- 538 exp. (1870-1897)

1.1.6.3.Transports de viatgers.- 21 exp. (1874-1892)

1.1.6.4. Construcció i manteniment d’immobles municipals.- 72 exp.
(1872-1897)

1.1.6.5. Brigades municipals.- 19 exp. (1872-1897)

1.1.6.7. Llicències d’obres particulars
– Llicències d’obres particulars (inclou via pública i industrials).- 51
caixes (1870-1897)
– Llicències d’obres de la Comissió d’Example.- 31 caixes (1870-
1897)

1.1.6.9. Juntes i Comissions.- 8 exp.

1.1.7. Seguretat pública

1.1.7.1. Administració i control dels serveis de seguretat.- 144 exp.
(1870-1897) 

1.1.7.2. Administració de presons i dipòsit muncipal.- 2 exp. (1894-
1895)

1.1.7.3. Control de la població.- 13 exp. (1890-1897)

1.1.10. Eleccions

1.1.10.1. Cens electorals.- 63 exp. (1880-1897). Còpia en micro-
film de les llistes electorals.

1.1.10.2. Eleccions municipals.- 3 exp. (1885-1887)

1.1.10.3. Eleccions a diputats provincials.- 7 exp. (1884-1896)

1.1.10.4. Eleccions generals: Corts i Senat.- 9 exp (1881-1891)

1.1.10.5. Correspondència.- 2 exp. (1887,1891)

1.1.11. Ensenyament

1.1.11.1. Estadístiques generals.- 9 exp. (1877-1892)

1.1.11.2. Control pedagògic.- 155 exp. (1871-1897)

1.1.11.3. Gestió econòmica.- 72 exp. (1873-1896)

1.1.11.4. Gestió de personal.- 53 exp. (1870-1896)

1.1.11.5. Juntes i Comissions.- 40 exp (1874-1897)

1.1.11.6. Correspondència.- 6 exp. (1883-1892)

1.1.12. Cultura
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1.1.12.1. Festes.- 14 exp. (1882-1896)

1.1.12.2. Premis. - 8 exp. (1890-1896)

1.1.12.3. Biblioteca municipal.- 12 exp. (1876-1996)

1.1.12.4. Relacions amb les entitats culturals i recreatives.- 4 exp.
(1879-1883)

1.1.12.5. Juntes i Comissions.- 2 exp. (1889,1890)

1.1.12.6. Correspondència.- 1 exp. (1896) 

Instruments de descripció:
– inventari-catàleg en fitxes
– catàleg LLOP de la sèrie d’urbanisme-obres particulars (per
carrers actuals)

1.2. Fons procedents de la junta de districte 
i de les àrees centrals

1.2.1. Fons de la Junta Municipal del Districte VIII (1900-1979)
Arran de les poques competències administratives que gestiona-
ven les antigues juntes municipals dels districtes de la ciutat, fins i
tot després de l’aprovació de la Llei Municipal Especial de
Barcelona, així com de les vicissituds patides per aquesta docu-
mentació amb els primers anys de la democràcia i els canvis polí-
tics consegüents, el fons documental de la Junta Municipal del
Districte VIII dipositat actualment a l’Arxiu Municipal del Districte
és avui insignificant, i té un valor gairebé testimonial. No obstant
això, aquest fons es complementa amb documents gràfics, la

col·lecció Armand Gruart de fotografies oficials (1950-1963) i dins
la secció d’hemeroteca amb la Gaseta municipal entre 1916 i 1979,
i la publicació periòdica Gràcia: la revista del Distrito publicada per
la Junta Municipal entre 1965 i 1974. 

Malgrat el límit cronològic del fons –el situem al 1979, any de
constitució del primer Ajuntament democràtic després de la dicta-
dura del General Franco i del nomenament dels primers regidors-
presidents de Districte– la Junta Municipal del Districte VIII conti-
nua la seva activitat administrativa fins l’any 1984, quan s’aprova la
nova divisió de la ciutat en deu districtes i a Gràcia es constitueix
el Consell Municipal del nou Districte 6. Per aquest motiu, algunes
sèries es perlonguen més enllà de l’any 1979 i es situen en aquest
fons perquè no tindran continutat en el fons documental del
Consell Municipal del Districte. 

Imatges de diferents actes
públics l’any 1949 a Gràcia
(pg. 26 baix i pg. 27 dalt ). 
La documentació de la Junta
Municipal del Districte VIII
en què es convertí Gràcia 
després de l’agregació és poc
significativa, però els fons
patrimonials i d’hemeroteca
permeten documentar el
periode.
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– Expedients personals de Quintes. - 12 caixes (1917-1982)
– Actes de la Junta Municipal del Districte VIII. - 1 vol. (1969-
1973)
– Registre d’entrada de documents. - 1 vol (1977-82)
– Expedients de festes populars del districte. - 1 caixa (1973-
1979)
– Petites obres d’urbanització i programes d’actuació al districte.- 1
caixa (1971-1979) 
– Plans parcials i projectes d’urbanització. - 3 caixes (1965-1974)
– Permisos de venda a la via pública. - 1 fitxer, 1 exp. (1960-1975) 
– Padró municipal d’habitants (1900-1920). Còpia en microfilm.
(microfilms 52 a 69)

Instrument de descripció: inventari 

1.2.2. Fons transferits des de les àrees centrals de l’Ajuntament.
Arran del procés de descentralització municipal endegat per
l’Ajuntament de Barcelona a partir sobre tot de 1884, en virtut del
qual nombroses competències admnistratives han estat assumides
pels districtes, s’han incorporat als fons de l’Arxiu Municipal de
Districte sèries de documents produïts per les àrees centrals en
forma d’antecedent o d’expedients en tràmit. És el cas dels expe-
dients de llicències de gual, o d’expedients d’inspecció urbanística,
de sanitat o de llicència d’activitats, que s’han incorporat a les
sèries generades des del Districte, i que per tant queden compta-
bilitzats en el capítol de fons del Consell Municipal del Districte,
malgrat que per les dates els correspondria pertànyer a un altre
fons.

Un cas especial que sí classifiquem dins aquest fons és la sèrie:

Antecedents d’activitats industrials (1930-1987) (accés limitat)
Documentació administrativa referida a la tramitació de llicències
d’activitats industrials i d’obertura d’establiments, en forma de
còpia dels expedients originals. Es troben classificats en carpetes
numerades per cada emplaçament fins a un total de més de 9.000,
que abracen des de 1930 fins 1987, any en què la competència en
llicències d’activitats passa al Districte i a partir del qual disposem
de la documentació en forma d’expedients originals classificats dins
el fons del Consell Municipal del Districte.

L’any 1987 aquesta documentació estava encara dipositada a
l’arxiu de gestió del Negociat de llicències d’activitats i fou reparti-
da pels deu districtes per a facilitar la tramitació d’aquesta com-
petència municipal. Custodiada per l’Arxiu Municipal del Districte,
fou objecte d’una catalogació automatitzada amb un programa dis-
senyat pels diferents arxivers de Districte d’aleshores i incorporat
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al sistema informàtic dels districtes per a facilitar la seva consulta
des de l’arxiu de gestió. 

Instrument de descripció: catàleg automatitzat, consultable en fit-
xes o llistat per carrers.

1.3. Fons del consell municipal del districte de Gràcia
(1979-1993) (Accés limitat)

Amb l’arribada de la democràcia a l’administració municipal es
plantejà un procés de descentralització administrativa de
l’Ajuntament a través dels districtes de la ciutat. Aquest procés
prengué embranzida l’any 1984 quan s’aprovà el Reglament de
descentralització i participació ciutada i la divisió de la ciutat en 10
nous districtes, que més respectuosos amb l’herència històrica dels
antics pobles agregats i també equilibrats en població i territori,
han de permetre recuperar la personalitat dels diferents barris.
S’inicià aleshores un calendari de transferència de competències –i
consegüentment de personal, medis i arxiu– als diferents Districtes
municipals, tot definint també una nova institció municipal.

L’estructura política dels nous consells municipals de Districte està
presidida actualment per una regidor-president del Consell i un
regidor executiu al qual l’alcalde de la ciutat delega capacitat de
resolució en aquelles matèries transferides. Es defineixen també
una Comissió de Govern del Consell, i un seguit de comissions de
participació ciutadana, en funció de les responsabilitats dels dife-
rents consellers de l’equip de govern del Districte.

Paral·lelament, l’estructura administrativa és dirigida per un gerent i
dues grans divisions en les quals s’agrupen tots els òrgans del
Districte: Serveis Tècnics, que reuneix les competències en matè-
ria d’urbanisme,transports i circulació i Serveis Personals, que reu-
neix les competències de cultura, serveis socials, esports, joventut i
educació. A partir de 1992 a aquesta estructura, s’hi afegeix un
administrador, mentre que l’antiga Divisió de Serveis Generals es
transforma en una secretaria tècnica.

Les competències transferides als Consells Municipals de Districte
han estat fins al moment les següents:

transferència 0: obres menors (1985)
transferència 0 bis: guals (1986)
transferència 1: projectes integrats d’urbanització (1984)
transferència 2: obres públiques de primer establiment (1984)
transferència 3: serveis socials (1985)
transferència 4: taxa de sanejament i neteja (1984)
transferència 5: conservació i manteniment d’edificis públics (1985)
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transferència 6: circulació (1985)
transferència 7: activitats culturals (1985)
transferència 8: inspecció sanitària i de neteja 81985)
transferència 9: gestió dels centres cívics (1985)
transferència 10: llicències d’ocupació de la via pública (1985)
transferència 11: gestió d’instal·lacions esportives (1985)
transferència 12: joventut (1986)
transferència 13: utilització dels centres escolars fora de l’horari
docent (1986)
transferència 14: salut pública (1986)
transferència 15: llicències d’activitats industrials (1987)
transferència 16: intervenció en les llicències d’obres majors (1990)
tansferència 17: gestió del Padró Municipal d’Habitants (1989) 
transferència 18: llicències d’obres majors (1996)

La relació de sèries documentals generades, ja dipositades a l’arxiu
és la següent:

– Regidor-president- correspondència i dossiers (1979-1993). - 33
caixes.
– Secretaria i serveis generals- actes, correspondència i dossiers
(1979-1992).- 45 caixes i disquets.
– Coordinador de Serveis- correspondència i dossiers (1982-
1992).- 48 caixes.
– Registre de documents- llibres d’entrades i sortides i trameses al
Registre General (1982-1994).- 11 caixes, 51 volums i disquets.
– Personal- expedients personals (1980-1990). - 8 caixes
– Atenció al públic (1982-1992).- 8 caixes.

– Arxiu Municipal del Districte- dossiers i correspondència (1989-
1992).- 8 caixes
– Despesa i gestió pressupostària- expedients (1979-1992). - 107
caixes
– Exempció taxa d’escombraries- expedients personals (1985-
1990). - 24 caixes. 
– Ensenyament- dossiers i correspondència (1979-1994). - 8 cai-
xes.
– Suport administratiu i infrastructures de Serveis Personals (1990-
1992).- 62 caixes.
– Centre cívic l’Artesà de Gràcia (1985-1992).- 18 caixes.
– Comunicats Guàrdia Urbana (1983-1989).- 4 Caixes
– Tarjeta rosa de transports-expedients personals. - 8 caixes
(1982-1993) mostreig
– Ocupació de la via pública-expedients de llicència (1982-1993).-
97 caixes i 1 fitxer.
– Guals- expedients de llicència (1960-1993).- 225 caixes i 5 fit-
xers.
– Activitats industrials- expedients de llicència. (1958-1990).- 297
caixes.
– Inspecció polivalent-expedients (1977-1992). 107 caixes.
– Obra menor- expedients de llicència (1984-1992).- 204 caixes.
– Obra major- expedients de llicència (1990-1993).- 89 caixes. 
– Projectes i obres- expedients i dossiers (1965-1990).- 144 caixes
i 1 fitxer.
– Sanitat escolar- fitxes personals (1986-1990).- 36 caixes.
– Joventut i esports-dossiers (1985-1990).- 12 caixes.
– Serveis personals- correspondència i dossiers (1986-1993).- 50
caixes.

Instrument de descripció: fulls de transferència. Existeixen catàlegs
automatitzats disponibles a la xarxa informàtica del districte i en
llistat a l’Arxiu Municipal del districte de les sèries d’expedients
següents:

– Activitats industrials-llicències (1987-1993)
– Obra menor-llicències (1984-1993)
– Guals-llicències (1960-1993)
– Ocupació de la via pública-llicències (1987-1993)
– Inspecció polivalent (1984-1993) 
– Despesa-Gestió pressupostària (1984-1993)
– Obra major-llicències (1990-1993)

1.4. Fons del Jutjat Municipal de Gràcia 

– Llibres d’actes de conciliació.- 14 caixes de llibres (1871-1904)

Dipòsit amb armaris 
compactes al soterrani de
l’arxiu. Foto:Josep M. Contel.
Taller d’Història de Gràcia.
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2. Fons patrimonials i d’institucions

2.1. Fons Anna Busquets

Es tracta de dossiers temàtics relatius a la història de Gràcia, i
documents gràfics i fotogràfics contemporanis.

L’any 1992, Anna Busquets exconsellera del Districte i persona
vinculada a l’administració municipal va formalitzar la cessió a
l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia del seu valuós recull de
material històric. No es tracta d’un fons patrimonial acumulat al
llarg de la història per una entitat o una família, sinó del resultat
d’una tasca de documentació de la història de Gràcia realitzada
durant uns deu anys amb la col·laboració de Sara Masó, una altra
persona lligada com a periodista a l’administració del Districte.
D’alguna manera, la labor d’ambdues persones posà les bases de
l’Arxiu de Gràcia des de les oficines del Consell abans d’existir el
servei d’arxiu, a la vegada que impulsaven la seva creació.

La part principal d’aquest fons té l’estructura d’un centre de docu-
mentació, organitzat per dossiers temàtics que reuneixen fotocò-
pies de documents i impresos sobre la història de Gràcia, agrupats
en unes carpetes i recuperables per un exhaustiu fitxer de temes.

Inventari de les carpetes:

2.1.B- barris del districte
2.1.C- camins i comunicacions
2.1C1- costums i tradicions
2.1E/E1/E2/E3- edificis artístics (per ordre alfabètic de carrers).
2.1E4- edificis artístics i conjunts artístics
2.1E5- entitats gracienques
2.1E6- equipaments
2.1E7- escoles del districteG- Gràcia geogràfica
2.1H- història de Gràcia
2.1I- indústria i comerç a Gràcia
2.1J- Jocs Florals de Gràcia
2.1M- mobiliari urbà
2.1O- oficis (artistes i artesans)
2.1P- parcs
2.1P1- personatges
2.1P2- PERI de Gràcia
2.1P3- places de Gràcia
2.1P4- premsa antiga gracienca, publicacions de l’Ajuntament
2.1P5- publicacions del Districte
2.1R- esglésies, fundacions religioses
2.1S- sanitat
2.1U- urbanisme

El fons comprén, a més, unes 1000 fotografies, publicacions periò-
diques, monografies i material gràfic, del qual es fa menció en la
secció corresponent. Inclou també una còpia de les fitxes catàleg
IPCE d’arquitectura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, referi-
des a Gràcia i un fitxer d’informació procedent del Districte. 

Instruments de descripció: índex de temes en fitxes. Imatges des-
crites en el catàleg BIMA i monografies i revistes descrites en el
programa informàtic FONS BIBLIOGRÀFIC.

2.2. Fons Josep Buch i Parera del Club Excursionista 
de Gràcia

Arxiu procedent d’aquesta entitat, que aplega nombrosos docu-
ments gràfics, fotografia, d’hemeroteca i biblioteca, així com diver-
sos fons patrimonials i personals, reunits des de 1922.

El Club Excursionista de Gràcia, “el Gràcia”, és una entitat creada
l’any 1922 en un banc de la Plaça de Rius i Taulet amb el nom de
Grup Excursionista “Mai Enrera”. Es consolidà al Bar Reus, on els
socis excursionistes es reunien per a intercanviar els seus coneixe-
ments, organitzar sortides arreu de Catalunya i, a la vegada, elabo-
rar un butlletí per tal de difondre aquestes activitats. Un cop can-
viat el nom, pel de Club Excursionista de Gràcia, arran de les
prohibicions lingüístiques de la dictadura del General Primo de
Rivera, l’any 1929 la seu de l’entitat passà a un modestíssim pis del
carrer de Sant Marc número 16, posteriorment al 1932 al carrer
d’Astúries i finalment al 1972 a l’edifici que ocupa actualment al
passatge Mulet, fora dels límits territorials del districte de Gràcia.

Imatge procedent de l’Arxiu
Gràfic de Miquel Brasó, 
contingut dins el Fons Josep
Buch del Club Excursionista
de Gràcia.
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La idea de crear un arxiu dins l’entitat que recollís, no solament la
història del club, sinó de del barri i exvila de Gràcia, nasqué al mes
de febrer de 1927 promogut per Eduald Canibell, un dels funda-
dors de l’Associació catalanista d’excursions científiques, que posà les
bases del Centre Excursionista de Catalunya. Per a Canibell, calia
que els excursionistes no descuidessin el coneixement de la terra
on vivien, és a dir el poble o el seu barri. D’aquesta manera, una
sèrie de socis, sense preparació ni estudis, començaren a recullir
tota classe de testimonis de la història de Gràcia, i a difondre’ls a
través de les planes del butlletí de l’entitat, concretament des del
número editat per la Festa Major de 1927, compost pel mateix
Eduald Canibell.

L’ordenador i classificador del material recollit fou Enric Ribas i
Virgili, qui sempre patí els problemes d’espai de l’arxiu. El gran pro-
pagador del fons, a través de conferències i literatura, fou en Josep
Barrillón i el gran aplegador de material fins a la seva mort l’any
1991 fou en Josep Buch i Parera. Des de l’anomenat Arxiu de
Gràcia es captà tota una sèrie d’intel·lectuals i artistes vinculats a
Gràcia: Pere Duart i Bonafont, Pere Queraltó i Tolosa, Josep
Guardiola, Josep Maria Camps i Arnau, Josep Maria de Sucre,
Miquel Brasó, els quals difonien la història de Gràcia des del butlle-
tí de l’entitat.

Paral·lelament, el fons de l’arxiu s’enriquia amb tot un seguit de lle-
gats i donacions d’aquests mateixos col·laboradors: Eduald
Canibell, Pere Duart, Josep Guardiola, Pere Queraltó, Josep Ponsa,
Josep Maria Camps Arnau, Miquel Brasó i Manuel Vilamitjana. Així
mateix, des de l’arxiu del Club fou recuperat el fons patrimonial
procedent de la vella casa de Gràcia Ca l’Arquer, que havia estat
dispersat entre diversos traficants.

Al 1929, a iniciativa d’Enric Ribas, fou creada la secció d’estudis del
Club i com a consequència de les dimensions més acceptables de
la nova seu al carrer de Sant Marc es convocaren diverses exposi-
cions del material recollit, així com reculls monogràfics. A partir del
segon trasllat del Club, al carrer d’Astúries s’inicià el període
d’esplendor de l’entitat, truncat per la Guerra Civil. A la postgue-
rra, però, la secció s’anà engrandint, i es mantingué la publicació de
treballs sobre Gràcia, especialment per part de Miquel Brasó, així
com les exposicions. Es crearen també les tertúlies de dimecres al
voltant de la història de Gràcia.

En Josep Buch, autèntica ànima en solitari de l’arxiu en els darrers
anys, continuà la seva labor col·leccionista i inicià els contactes
amb l’Arxiu Municipal del Districte abans de la seva mort, que cul-
minaren a finals de 1994 quan se signà el conveni pel qual el club
Excursionista de Gràcia cedia el seu arxiu a l’Arxiu Municipal del

Districte amb el nom de Fons Josep Buch i Parera del Club Excursio-
nista de Gràcia.

Instrument de descripció: inventari:

2.2.1. Dossiers temàtics de Gràcia:
– Comunicacions- urbanisme: caixes 7, 8, 11, 12, 102, 103, 106,
107, 124, 144, 145
– Espectacles: caixes W,67,85. Vegeu també LLegat Ponsa.
– Festa Major de Gràcia: caixes 43, 70-78, 83, 84, 114-123 (Llegat
Brasó)
– Festa de Sant Medir: caixes 33,36,105
– Folklore: caixa 56
– Gràcia: caixes 42-47
– Indústria: caixa 144. Vegeu també: 221 -Impresos comercials
– Política: caixes XV, 41
– Racionament: caixa 53
– Sant Iscle: caixes 45, 124
– Sardanes: caixa 68
– Tibidabo: caixes 143, 146

2.2.2. Reculls d’autors i artistes graciencs:
caixes 10, 16, 17, 18, 63, 64, 65, 86, 93, 101, 104, 124

2.2.3. Entitats gracienques:
– L’Artesà: caixa J
– Centre Moral i Instructiu: caixes I,79. Vegeu també 3.1 caixes F-
26/27(fotografies del Grup pictòric del Centre Moral)
– Cercle Catòlic de Gràcia: caixes F,LL,89
– Cercle Filatèlic: caixes 40,101,102
– Lluïsos de Gràcia: caixes B,C,D,E, E-II,90
– Orfeó Gracienc: A,H,19,20,82,147
– Colles de Sant Medir: vegeu 2.2.1
– Cooperatives: caixes VI,32
– Escoles: caixes XI,K,M,(VI),(V),81
– Esglésies i parròquies: caixes L,N,Q,S,54,100,106,124
– Germandats: caixa 37
– Religioses: caixes O,R,60,80
– Societats: caixes 85,88
– Vària: caixes IV,44,106

2.2.4. Llegats d’estudiosos:
– Miquel Brasó: caixes 97-107, 124, 125-131, 114-123, 144, 145,
148, 149. Vegeu també 3.1. caixa F-22.
– Josep Guardiola (ceramista, 1869-1950): caixes 61, 65, 66
– Josep Ponsa “Pep LLauner” (autor teatral): caixes 22, 31, 51
– Pere Queraltó Tolosa: caixa 46
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2.2.5. Fons familiars

2.2.5.1. Arxiu Balasch: caixes 101,158,159

2.2.5.2. Arxiu de Ca l’Arquer (1672-1928): caixes 1-4, 106
Instrument de descripció: catàleg (en procés d’elaboració i trans-
cripció dels documents)

Conté els documents procedents de la masia de Ca l’Arquer
abans del seu enderroc, relatius a l’administració de les finques
propietat de la família al voltant del Torrent Pregón i el Malecón,
als seus càrrecs públics a l’administració municipal de Gràcia i la
documentació familiar, judicial i d’administració del seu patrimoni
des del segle XVII. Trobem aquí els documents més antics del fons
de l’Arxiu Municipal del Districte.

El Fons Josep Buch del Club Excursionista de Gràcia conté també gai-
rebé 4000 imatges fotogràfiques, una valuosíssima secció de grà-
fics, pergamins, biblioteca, hemeroteca i també una col·lecció
d’objectes d’interès històric, que són ressenyats àmpliament dins
cadascuna de les seccions de l’arxiu presents en aquesta guia. 

Altres fons personals i institucionals:

2.3. Fons de L’Artesà de Gràcia (1900-1938). Documents de
l’antiga societat L’Artesà de Gràcia salvats, per un veí, de la des-
trucció de l’arxiu durant la Guerra civil i facilitats pel Centre Cívic
l’Artesà.

2.4. Fons Enric Òdena.
Documents personals i gràfics.

2.5. Fons Joan Ribas. Documentació gràfica del moviment sindical
i polític des de 1970.

2.6. Fons jocs olímpics 1992.- 2 caixes de documentació impresa.

2.7. Fons Xavier Llobet

3. Fons audiovisuals

3.1. Fotografia

Format per més de 9.000 unitats documentals de fotografia, rela-
cionades amb Gràcia, ha estat generat a partir de la transferència
de documentació en imatge des de les oficines del Consell
Municipal del Districte, especialment el servei de comunicació i
imatge, així com per l’aportació de nombroses donacions de parti-
culars, i molt especialment per la cessió del fons fotogràfic del Club
Excursionista de Gràcia, format per més de 4.000 peces, entre les
quals hi ha les de més valor d’aquesta secció de l’arxiu. 

Instrument de descripció: catàleg BIMA. Agrupa les fotografies en
reportatges, i excepcionalment imatge per imatge, en els següents
temes:

El carrer de Bonavista en la
festa major de 1935 i el carrer
Gran a principis de segles, 
dos bons exemples del fons
fotogràfic de l’Arxiu
Municipal del Districte de
Gràcia.
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– art (escultura, exposicions): 17 reportatges (1925-1991)

– ciència (medicina): 1 reportatge (1980)

– comunicació i transports: 21 reportatges (1920-1990)

– cultura: 27 reportatges 
– Festa Major de Gràcia: (1920-1994) 
– caixes F-13/F-15: col·lecció Armand Gruart. - conté més de

700 imatges oficials del fotògraf Ramírez de la Festa Major de
Gràcia del periode 1940-1964, agrupades en 16 àlbums.

– caixa F-16: col·lecció Josep Maria Contel.- conté més de 350
imatges de la Festa Major de Gràcia dels anys 1970-1980, fetes pel
mateix donant.

– caixa F-16: reproducció de les fotografies de Festa Major de
Gràcia de la col·lecció de Crònica gràfica de l’arxiu fotogràfic de
l’Arxiu històric de la ciutat des de 1932 fins 1989. - 367 imatges.

– caixa F- : fotografies de Festa Major de Gràcia del Fons Josep
Buch i Parera del Club Excursionista de Gràcia.

– Festa de Sant Medir: 17 reportatges (1903-1988)

– economia i dret (comerç): 18 reportatges (1905-1990) 

– educació: 12 reportatges (1915-1989)

– esports: 34 reportatges (1923-1995)

– filosofia i religió: 21 reportatges (1920-1954)

– història i efemèrides: 3 reportatges (1986-1994)

– indústria: 3 reportatges (1903-1980)

– lleure (inclou entitats i espectacles): 40 reportatges (1914-
1994).- caixes F-26/27 del Grup Pictòric del Centre Moral i Instructiu
de Gràcia, dins el Fons Josep Buch i Parera del club Excursionista de
Gràcia.

– política i vida militar: 29 imatges (1891-1995)

– societat: 18 reportatges (1960-1985)

– urbanisme:
– aparcaments: 2 reportatges (1980-1992)
– aqüeductes: 2 reportatges (1900-1928)
– arbres: 1 reportatge (1983)
– arquitectura: 49 reportatges (1909-1995).- caixa F- Fons

Madurell d’arquitectura gracienca (en clixés de vidre) del Fons
Josep Buch del Club Excursionista de Gràcia.

– barris: 14 reportatges (1842-1991)

– carrers (inclou avingudes, passeigs, places... ordenats seguint el
carrerer actual del districte).- inclou: caixes F-10/F-12: reportatge
fotogràfic de tots els carrers de Gràcia, agrupat en dossiers per
carrers, procedent del Fons Anna Busquets.

– edificis: 50 reportatges (1890-1995)

– elements arquitectònics (façanes, portes ...): 18 reportatges
(1927-1989) 

– enderrocs: 1 imatge

– equipaments col·lectius: 27 reportatges (1875-1995).- inclou:
caixa F- : reportatge sobre les fonts de Gràcia, procedent del Fons
Anna Busquets.

– jardins: 8 reportatges (1929-1990)

– mercats: 4 reportatges (1981)

– monuments: 7 reportatges (1904-1994)

– obres públiques: 22 reportatges/imatges (1929-1995)

– parcs: 15 reportatges (1900-1985)

– marines.- caixa F- del Fons Josep Buch i Parera del Club Excursio-
nista de Gràcia.

3.2. Àudio

3.2.1 Fons d’Història Oral Mercè Rodoreda.
Format per entrevistes, enregistrades i transcrites, fetes a persones
que parlen de la seva història viscuda a Gràcia. L’origen del fons es
troba en la col·laboració entre el Taller d’Història de Gràcia i els
alumnes de tercer de BUP de l’Institut Vila de Gràcia, els quals, ins-
pirats en la lectura de l’obra de Mercè Rodoreda La Plaça del
Diamant, entrevistaren durant el curs 1992-1993 a gairebé 50 tes-
timonis dels temps que relata la novel·la, Segona República,
Guerra Civil i postguerra. Per això, l’any 1993 –desè aniversari de
la mort de l’escriptora tan vinculada a Gràcia per la seva obra–
s’inaugurà aquesta secció de l’Arxiu Municipal del Districte amb el
nom de Fons d’Història Oral Mercè Rodoreda.

El Pont de Vallcarca poc 
després de la seva contrucció. 
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Des d’aleshores, el fons s’ha enriquit amb noves donacions
d’entrevistes.

Instrument de descripció: inventari. Index onomàstic:

Número de cinta i entrevistat

1.- Leonor ANTONIETTI SALBANS
2.- Francesc BENAGES TOMAS
3.- Joan ROCA
4.- Ramon GASSIÓ FONILLERA
5.- M. Assumpta BADELL BARÓ
6.- Sebastià CANAVESE ANTOLÍN
7.- Indalecia MARINA CASTRO
8.- Rosa DURAN i LLORET
9.- Marc Aureli VILA i COMAPOSADA
10.- Neus MORELL i MASIP
11.- Maria GALLEN FERRER
12.- Ciriaco VICENTE GIL
13.- Enric ODENA i ROCA (3 cintes)
14.- Miquel NAVARRO GARCÍA
15.- Ferran SIMÓ GUILLAMÓN (2 cintes)
16.- Conxita CARPENA (2 cintes)
17.- M. Rosa ROVIRA CRUELLS
18.- Isabel BRUNAT i JULIÁN
19.- Antoni CLAVÉ PUEYO
20.- Paquita QUEROL
21.- Vicenç Maria CAPDEVILA i MONTANER 
22.- Manel BELLOQUE BAQUERO (mateixa cinta núm. 21)
23.- Conxita MORERA
24.- Josep CEBRIÀ i MORENO
25.- Catalina SUREDA LOBO

26.- Jordi REYES PLANAS
27.- Francesc PUJALS CORAMINAS
28.- Esperança BARÓ
29.- Emèrita ARBONÉS SURRIAS
30.- Salvador AMAYA
31.- Francesc ALBORS AYALA
32.- José CALVO VELA
33.- Maria UBIA SURROCA
34.- Pere PELLICER i CANAL
35.- Margariada ENRIQUE LACUESTA
36.- Matilde VILAS SÁNCHEZ i Francesc RIBAS PUIG
37.- Ignàcia SANTASMASES VILAMU
38.- Carmen ÁLVAREZ RUEDA
39.- Carme MARTÍ GUITART
40.- Anna TRILLA RODES
41.- M. Lluïsa MARTÍ GUITART
42.- Berta NERIN SALABERT
43.- Josep VILANOVA
44.- Jordi CASSIÓ i JOVÉ
45.- Anònim
46.- Anòmim
48.- Pere BRASÓ i LOZANO. - donació octubre de 1994

Altres incorporacions al fons:
47.- MARIÀ TUDELA/ RICARD FAURA I HOMEDES. 2 cintes i
transcripció.- donació febrer 1994 
49.- ISABEL VIDAL PRATS (besneta de Josep Vidal Granés, funda-
dor de les Colles de Sant Medir)/ ESTEVE CAMPS.- donació març
de 1996.

3.2.2 Fons sonor
Format per enregistraments d’actes d’interès històric o bé per
documents sonors editats d’interès per a la història de Gràcia.
Total 16 u.d.

Registre:
– Debats sobre el PERI de Gràcia (1985). - 2 caixes de cintes.
– Agrupació coral de l’Hospital de l’Esperança: Concert de Nadal
1990. - 1 cinta editada.
– Conferència de Vicens Sanclemente: Presentació de la bandera
de Gràcia. conferència de Joan Santaeulària: Centenari de La Salle
Gràcia (1992). - 1 cinta.
– Homenatge a Pompeu Fabra (1993). - 1 cinta
– Col·loqui: Quinze anys i quatre regidors (1994). - 2 cintes
– Col·loqui: De la via o a la Gràcia de la vida nocturna (1994).- 1
cinta
– Col·loqui: Existeix una cultura gracienca? (1994).- 1 cinta

Detall de l’exposició 
realitzada amb motiu 
de la inauguració del fons
d’història oral Mercè
Rodoreda.



4342

Quadre de fons de l’arxiuQuadre de fons de l’arxiu

– Conferència de Josep M. Ainaud: Un segle enrere (1994).- 1
cinta
– Col·loqui: Cent anys de cinema a Gràcia (1995). - 1 cinta
– Conferència de Francesc Blanch sobre la festa de Sant Medir
(1996).- 1 cinta.
– Conferència de Lluis Permanyer sobre la història del Passeig de
Gràcia (1996). 1 cinta.
– Conferència de Josep M. Cadena: La Vila de Gràcia, orígen del
setmanari satíric La Campana de Gràcia (1996).- 1 cinta.
– Conferència de Josep M. Huertas: El color polític de Gràcia
(1996).- 1 cinta.

3.3.1 Vídeo
Documents visuals, editats o no, d’interès per a la història del dis-
tricte. Total 28 cintes

Registre:
– Centre cívic La Sedeta (1985). - 1 cinta BETA
– Orfeó Gracienc i Banda Municipal a La Sedeta (1985). - 1 cinta
BETA
– Festa Major de Gràcia 1988/1990/1991. - 1 cinta VHS
– Festa Major de Gràcia 1988.- 1 cinta VHS (3 còpies)
– Festa Major de Gràcia 1989.- 1 cinta VHS (5 còpies)
– Festa Major de Gràcia 1990 .- 1 cinta VHS (8 còpies)
– Revetlla de Sant Antoni a la Plaça del Diamant (1993). - 1 cinta
VHS
– Certàmen literari Sant Jordi 1994. - 1 cinta VHS
– 1869-1994: Recull històric. Centre Moral i Instructiu de Gràcia. -
1 cinta editada VHS
– Reportatge de TV Gràcia sobre l’Arxiu Municipal del Districte

Més 5 vídeos editats de divulgació de la història de Catalunya i
Barcelona. 

3.3.2. Pel·lícules
– Bateig dels gegants de Gràcia (1984).- 1 pel·lícula super 8

4. Fons gràfics i cartogràfics

4.1 Fons gràfics

Format per més de 7500 unitats documentals d’impresos: cartells,
fullets, programes, opuscles, fulls volants i plànols relacionats amb
Gràcia. 

Instrument de descripció: inventari/registre.

Entenem per document gràfic el, generalment imprès, en que la
imatge té algun valor, malgrat que el text hi pugui ser més im-
portant. 

La producció gràfica del Districte, així com la de les entitats i insti-
tucions del territori de de Gràcia ha estat sistemàticament recolli-
da per l’Arxiu des de la creació del servei. D’altra banda, s’han
produït nombroses donacions de material gràfic que no constituei-
xen fons patrimonials sinó que s’han incorporat als fons gràfics; en
aquest sentit, destaca la donació feta durant l’any 1994 del fons de
cartells de la Biblioteca de Gràcia de la Fundació la Caixa. També
els documents gràfics del fons patrimonial Anna Busquets s’han
incorporat a aquesta secció. D’aquesta manera s’han creat dues
col·leccions de gràfics en funció de la seva mida, ordenades cro-
nològicament:

4.1.1 fullets (impresos de mida inferior al foli, en forma de díptics,
tríptics, programes, opúscles, etc.)
– anteriors a 1981.- caixa G-1
– anys 1981-1985.- caixa G-2
– anys 1986-1988.- caixa G-3 
– any 1989: 116 unitats documentals.- caixa G-4
– any 1990: 134 unitats documentals.- caixa G-5
– any 1991: 122 unitats documentals.- caixes G-6/G-7
– any 1992: 245 unitats documentals.- caixes G-8/G-9
– any 1993: 140 unitats documentals.- caixa G-10
– any 1994: 162 unitats documentals.- caixa G-11
– any 1995: 207 unitats documentals.- caixa G-12 

4.1.2 cartells (impresos de tamany superior al foli) 
– any 1980: 1 unitat documental.- X-1
– any 1981: 1 unitat documental.- X-1
– any 1982: 5 unitats documentals.- X-2
– any 1983: 13 unitats documentals.- X-2
– any 1984: 23 unitats documentals.- X-3
– any 1985: 34 unitats documentals.- X-3
– any 1986: 58 unitats documentals.- X-4
– any 1989: 107 unitats documentals.- X-6
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– any 1990: 67 unitats documentals.- X-7
– any 1991: 54 unitats documentals.- X-7
– any 1992: 135 unitats documentals.- X-8
– any 1993: 57 unitats documentals.- X-8
– any 1994: 53 unitats documentals.- X-9
– any 1995: 44 unitats documentals.- X-9

S’han creat col·leccions separades dels programes de les festes
populars de més tradició a Gràcia, per la singularitat de la seva
producció gràfica:
4.1.3 Programes de Festa Major de Gràcia (1895-1995). Inclou
donacions dels Srs. Arrufat i Biete. - caixes GF1/GF6

4.1.4 Programes de les colles de Sant Medir (1927-1995). Inclou
donacions del Sr. Blanch.- caixes GS1/GS3
Considerem també en aquesta secció els documents gràfics del
fons patrimonial Josep Buch i Parera del Club Excursionista de Gràcia,
atès el seu gran volum i importància documental, classificats segons
la tipologia d’impresos següent:

4.1.5 fullets
– generals.- caixes 13,14,15,34
– fons Brasó.- caixes 50, 132-141
– nadales.- caixes 35,38,39,96
– recordatoris.- caixa 55
– impresos comercials.- caixes 57, 58, 87, 92, 94, 108, 113, 111,
49, 52, 95
– participacions de loteria.- caixes 57, 108
– impresos oficials.- caixes 109, 110
– programes de la Festa Major de Gràcia (per carrers).- caixes 43,
83-84, 70-78
– programes de la Festa Major de Gràcia del Fons Brasó (per
anys).- caixes 114-123

4.1.6 cartells
– generals: 567 unitats documentals (1912-1990).- X-13
– auques: 130 unitats documentals (1892-1985).- carpeta XCA
– espectacles: 66 unitats documentals (1876-1981).- carpeta XCE
– goigs: 24 unitats documentals (1849-1955).- carpeta XCG
– làmines: 198 unitats documentals (1795-1953).- carpeta XCL
– polítics: 16 unitats documentals (1869-1950).- carpeta XCP
– iconografia del campanar de Gràcia: 197 unitats documentals
(1870-1989).- carpeta XCX
– vària: 26 unitats documentals (1888-1979).- carpeta XCV

4.1.7 matrius de segells

4.1.8 pergamins.- carpeta X-11

4.2 Cartografia

4.2.1. Plànols del conjunt del territori de Gràcia (separats, com a
tals de la unitat documental original) 5 u. d. - carpeta X-15

Catàleg de documents cartogràfics originals:
– Plano de Gracia y su territorio/ levantado por D. Tomás
Sanmartí. - escala gràfica no determinada. - 1845. - 1 plàn.: dibuix a
tinta col ; 67 per 53 cm
Procedent del Fons Josep Buch i Parera del Club Excursionista de
Gràcia
Hi ha una còpia original dibuixada, i una reproducció impresa que
no procedeix del mateix fons. - X-15

– Plano geométrico de la villa de Gràcia / el arquitecto. - escala
1:2000. - 1863.- 1 plan.: dibuix a tinta, pleg. dins coberta; 100 per
150 cm
Procedent del Fons Històric Municipal de la vila de Gràcia (c. 232)
reproducció en paper. - X-15

– Plano general de alineaciones de la villa de Gracia / el arquitecto
municipal Miguel Pascual. - escala 1:5000. - 1889. - 1 plan., 63 per
82 cm
Procedent del Fons Històric de la Vila de Gràcia. - exp. 686
(c.228)
N’hi ha dues còpies. - X-15

– Distrito 8º: división en barrios. - escala 1:5000. - s.d. - 1 plan.:
dibuix a tinta col; 125 per 80 cm. - X-15

– Gràcia / Ajuntament de Barcelona; realización cartográfica
Cartigol. - escala 1:5000. - Barcelona: Ajuntament, 1985. - 1 plan.:
col; 88 per 54 cm. - X-15

4.2.2 Plànols d’arquitectura i enginyeria
La major part d’aquest tipus de documents estan incorporats a
expedients administratius dels següents fons:

Fons municipal del la Vila de Gràcia:
1.1.6.7. Llicències d’obres particulars
1.1.6.1/2/4 Expedients d’obres públiques

Fons municipal de la Junta del districte VIII
1.2.1 Expedients d’urbanització

Fons transferits des de les àrees centrals
1.2.2 Antecedents d’activitats industrials

Fons del Consell Municipal del Districte
1.3 Expedients de llicència de guals

Programa de la Festa Major 
de Gràcia de l’any 1895, 
el més antic de l’extensa
col·lecció que conserva la 
secció gràfica de l’arxiu.
Foto:Ramon Muro. AF-AHCB.

Projecte de la Casa Vicens al
carrer de les Carolines, 
una de les primeres obres 
de l’arquitecte Antoni Gaudí 
conservat dins un expedient 
de la sèrie de llicències 
d’obres del 1883.
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1.3 Expedients de llicències d’activitats industrials
1.3 Expedients de llicències d’obra menor
1.3 Expedients de projectes i obres

Pel que fa als documents cartogràfics, el Fons Josep Buch i Parera
del club Excursionista de Gràcia conté la carpeta CC amb 37 uni-
tats de plànols (1931-1984). 

5. Biblioteca auxiliar

Formada per més de 2.000 monografies i dossiers i especialitzada
en història local de Barcelona i Gràcia. Conté també obres de
referència, relacionades amb l’administració pública, les arts, l’urba-
nisme i la història en general, així com publicacions municipals i
d’altres arxius o centres d’estudi i la col·lecció de monografies
sobre Gràcia procedent del Fons Josep Buch del Club Excursionista
de Gràcia.

Instrument de descripció: catàleg automatitzat Fons Bibliogràfic.

Bibliografia bàsica sobre Gràcia dipositada a la 
biblioteca auxiliar de l’arxiu:

Cinc anys d’art contemporani a l’Artesà: Capella de l’antic Hospital de
la Santa Creu / Ajuntament de Barcelona.- Barcelona: Ajuntament,
1991.- 115 p. - 20 cm. ISBN 84-7609-445-0

Gràcia: guia del Districte 1991-1992 / Ajuntament de Barcelona.
Districte de Gràcia .- Barcelona: Visiograf, 1991.-88 p.- 22 cm.

La delinqüència a Gràcia: realitat i por al 1993 / Anna Alabart Vilà i
altres.- Barcelona: Institut d’estudis metropolitans, 1994.- 170 p.-
30 cm.

L’enquesta de victimització a Gràcia / Anna Alabart Vilà, Josep
M.Aragay Barbany, Juli Sabaté Salgado.- Barcelona: Universitat,
1990.-165 p.- 30 cm.

Gràcia en imágenes de archivo: 1920-1930: vida y costumbres de
una década / Pedro Alacón.- 1a. ed.- Barcelona: Ajuntament,
1986.- 113 p.- 22 cm.

Tradicions de Gràcia / Joan Amades.- Barcelona: s.n., 1950.-100 p.-
23 cm.

La Propagadora del gas de Gràcia: articulación del territorio y adminis-
tración municipal / Mercedes Arroyo.- Barcelona: Universitat,
1992.- 16 p.- 27 cm.- (Ciudad y territorio; 94)

Camp d’en Grassot / Associació de veïns del Camp d’en Grassot.-
Barcelona: Centre cívic La Sedeta, 1992.- 5 p.- 30 cm.

L’Orfeó Gracienc i el seu entorn ciutadà: memòries del Mestre Joan
Balcells / Joan Balcells; adaptació del text de Roser Torres Felip.-1a.
ed. - Barcelona: Orfeó Gracienc, 1984.- 547 p.- 23 cm.

Plànol de Gràcia datat al
1845, on es sobreposa amb
paper vegetal l’evolució 
urbanística del Passeig de
Gràcia.
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Guia de Gràcia 1995 / Ajuntament de Barcelona. Districte de
Gràcia.- Barcelona: Ajuntament, 1994.- 40 p.- 30 cm.

La parròquia de Sant Joan de Gràcia i el seu entorn / Xavier Bastida i
Canal, Jaume Olivé i Guilera, Ramón Sal i Casas.- Barcelona: Arxiu
Diocesà, 1992.- 497 p. -24 cm.

Cooperativa obrera La Lealtad: 1892-1992 / Genona Biosca, Joan
Sanromà.- Barcelona: La Lealtad, 1992.- 77 p.- 24 cm.

Breve historia de la Fiesta Mayor de Gràcia / Miquel Brasó Vaqués.-
Barcelona: Club Excursionista de Gràcia, 1946.- 11 p.- 24 cm.

Elementos de proyectación urbana: la ordenanza como instrumento
flexible y de proyecto: aplicación a / Luis Calvet Mulleras.- Barcelona:
ETSAB, 1993.- 228 p.- 30 cm. - tesi doctoral no publicada.

Centre Moral i instructiu de Gràcia: recull històric 1869.1994 / Esteve
Camps i Sala i altres.- Barcelona: Editorial Claret, 1993.-127 p.- 22 cm.

Imatges gracienques / Josep Cebrià.- Barcelona: El llamp, 1989.- 61
p.- 24 cm.- (Cal·ligrama )

Els safareigs / Josep Cebrià, 1993.- 28 p.- 24 cm.

Josep Vidal Granés: fundador de les colles de Sant Medir / Josep
Cebrià; pòrtic Daniel Fabregat i Llorente;postfaci Ricard Pinet
Saldaña.- 1 a, ed.- Barcelona. El Llamp, 1991.- 61 p.- 24 cm.-
(Cal·ligrama)

Barcelona: barrio a barrio / Alberto Coustè.- Barcelona: El periódi-
co, 1992.- 335 p.- 21 cm.

El llibre blanc de la cultura a Gràcia: abril 1995 / Direcció Xavier
Marcé.-Barcelona: Ajuntament, 1995.- 69 p.- 24 cm.

Notes sobre el passat i present de les Escoles Domènech / Escoles
Domènech.- Barcelona: Ajuntament, 1986.- 47 p.- 20 cm.

Camp d’en Grassot: origen i formació d’un barri / Josep M. Esteve
Puntí.- Barcelona: Assoc. veïns C. d’en Grassot, 1993.-12 p.- 30 cm.

Els barris que foren independents: Gràcia, Vallcarca, els Penitents i La
Salut, Horta, el Guinardó / Jaume Fabre i Josep Mª Huertas.- 2 a.
ed.- Barcelona: Edicions 62, 1980.- 267 p.- 18 cm.- (Tots els barris
de Barcelona; 2)

Els tres turons i els barris de Montjuic: Can Baró, el Carmel, el Coll, el
Poble Sec, Montjuic(…) / Jaume Fabre i Josep Mª Huertas.-
Barcelona: Edicions 62, 1976.- 279 p.- 19 cm.- (Tots els barris de
Barcelona; 4)

El Putxet: memòries d’un paradís perdut / Elvira Farreras i Valentí;
pròleg de Joan Perucho.- 4 a. ed.- Barcelona: La campana, 1994.-
261 p.- 20 cm.

Centenari de l’església de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia: 
I Concurs literari / Grup de Joves de l’Oratori de Sant Felip Neri de
Gràcia.- Barcelona: s.n., 1994.- 20 p.- 30 cm.

Detalls de Gràcia / Eudald Gràcia; fotografies d’Albert Gasulla i
Pascual.- Barcelona: s.n., 1982.- 24 p.- 24 cm.

Mercè Rodoreda /Mercè Ibarz.-Barcelona: Empúries, 1991.- 140 p.-
20 cm.- (Biografies; 6)

Enquesta metropolitana 1986: condicions de vida (…): Gràcia, distric-
te VI de Barcelona / Mª Jesús Izquierdo, Fausto Miguélez, Marina
Subirats.- Barcelona: Institut d’Estudis metropolit, 1988.- 98 p.- 30
cm.

Crònica de Gràcia / J. Barrillón i altres.- Barcelona: Vda. de Luyis
Guinart, 1947.- 108-152 p.- 22 cm.

Mi método de canto / Hipólito Làzaro; prólogo de Frank Marshall.-
Barcelona, 1947.- 175 p.- 24 cm.

Apuntes y memorias sobre el origen e historia del Santuario de
Nuestra Señora de la Salud (…) / M. y T. M.T.- Barcelona: La Hor-
miga de Oro, 1964.- 78 p.- 18 cm.

El Parc Güell / Albert Marjanedas.-2 a. ed.- Barcelona: Ajunta-ment,
Parcs i Jardins, 1990.- 24 p.- 19 cm.

El embrujo de Shangai / Juan Marsé.- Barcelona: Plaza y Janés ,
1993.- 191 p.- 21 cm.- ( Ave Fénix / Serie Mayor; 1 )

Els Josepets: parròquia de la Verge i Sant Josep: 300 anys d’història /
Josep M. Martí Bonet, Romà Castro i Alcaide, Assumpció Colomés
i Armengual.-Barcelona: Akribos, 1987.- 218 p.- 30 cm.

Inaguració de la seu del Consell Municipal del Districte de Gràcia /
Silvestre Martí i Gou.- Barcelona: Ajuntament, 1986.- 4 p.- 21 cm.

100 anys amb Gràcia: 1892.1992 / Mercat Abacería Central.-
Barcelona: Mercat Abacería Central, 1993.- 40 p.- 22 cm.

Centenari: Escola Municipal Serrat i Bonastre: 1890/1990 / Textos
Jordi Monés.- 1 a. ed.- Barcelona: Ajuntament, 1991.- 24 p.- 20 cm.

Gràcia: dades per a la petita Història / José T. Olea.- Barcelona: s. n.,
1992.- 112 p.- 20 cm. - (text no publicat)
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Al margen de un centenario: Gràcia: síntesis de historia local / Fèlix
Olivé Guilera.- Barcelona: Imprenta vda. Luis Guinart, 1951.- 31p.-
25 cm.

Toponímia popular gracienca / Francesc Olivé Guilera.- Barcelona:
Universitat, 1994.- 383-395 p.- 21 cm.- ( Congrés d’Onomàstica:
actes)

Bodas de plata de la parroquia de Santa Teresa del niño Jesús: 1931-
1956 / Parroquia de Santa Teresa del niño Jesús.- Barcelona: la
parroquia, 1956.- 79 p.- 22 cm.

El real monasterio de Nuestra Señora de Monte-Sion de Barcelona /
Antonio Paulí Meléndez.- Barcelona, 1952.-161 p.- 22 cm.

A mis congregantes / Ricardo Penina.- Barcelona: Corte angélica de
San Luis G. 1946.-80 p.- 24 cm.

Biografia del passeig de Gràcia / Lluis Permanyer.- Barcelona: La
Campana 1994.- 161 p.- 24 cm.

Cent anys de la Cooperativa Teixidors a mà / per Albert Pérez Baró;
pròleg de Pere Voltes i Bou.- Barcelona: Cooperativa Teixidors a
mà, 1976.- 338 p.- 18 cm.

Antologia lírica de Gràcia / recull antològic i notes. Pere Queraltó
Tolosa; Linòleums executats J. Barrillón.- Barcelona: Arca, 1950.-
263 p.-18 cm.- (Grans antologies líriques )

Album histórico y gráfico de Gracia: editado en conmemoración del
primer centenario de (…) / Pedro Queraltó i altres.- Barcelona:
Imprenta Arolas, 1950.- 299 p.- 24 cm.
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Inventari de la documentació dels antics pobles agregats; (…) /
Glòria Rull i altres.- Barcelona: Ajuntament, 1988.- 83 p.- 30 cm.

La plaza del diamante / Mercè Rodoreda; prólogo Juan Sales.-
Barcelona: amb, 1982.- 191 p.- 30 cm.

Gràcia: història de la festa més gran del Pla / Vicenç Sanclemente
Gràcia.- 1a. ed.- Barcelona: Carrer Gran Edicions, 1990.- 99 p.- 24
cm.

Centenari de La Salle Gràcia: 1892-1992 / Joan Santaeulària Pujol.-
Barcelona: Joan Santaeulària, 1992.- 248 p.- 24 cm.

Geometria i projecte del sòl als origens de la Barcelona moderna /
Enric Serra Riera.- Barcelona: UPC, 1995.- 206 p.- 24 cm.-
(Col·lecció d’arquitectura; 4 )

La singular història d’un club de tennis / Carlos Sindreu; prólogo de
Carlos Soldevila.- Barcelona: s.n., 1954.- 187 p.- 22 cm.- (Entre el
humor y el deporte)

Felicitat Duce Ripollès: «confidències al capvespre» / Enric S.
Soldevila, traducció Mireia S. Civil.- Barcelona: G.E.R.S.A., 1992.-
220 p.- 23 cm.

Història de les Colles de Sant Medir / Ricard Talens.- 1a. ed.-
Barcelona: Ajuntament, 1982.- 154 p.- 24 cm.

C.E. Europa: fundat l’any 1907 / textos i arxiu Ramon Verges; dis-
seny Joan Vidal.- Barcelona. C.E. Europa, 1994.- 151 p.- 28 cm.

Recull històric del Carrer Gran de Gràcia / Marc-Aureli Vila
Comaposada.- 1a. ed.- Barcelona. As. Comerciants Carrer Gran,
1988.- 35 p.- 21 cm.

Els Carrers de Gràcia / Josep M. Vilarúbia Estrany.- 1a. ed.-
Barcelona: Caixa de Barcelona, 1984.- 120 p.- 21 cm.

La biblioteca auxiliar de
l’arxiu és de lliure accés 
des de la sala de consulta.
Foto: Josep M. Contel. Taller
d’Història de Gràcia.
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Barri: Coll-Vallcarca.- Associació de veïns Coll-Vallcarca.- trimestral.

Biblioteca de Gràcia.- Fundació Caixa de Pensions.- mensual.

Boletín.- Lluïsos de Gràcia.- mensual.

Boletín de información.- Madrid: C.I.D.A.- trimestral.

Boletín de la asociación del personal de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros.

Boletín de Pompeya.- Església Pompeia Pares Caputxins.- mensual.

Boletín parroquial.- Parróquia de Sant Joan Bautista.

Boletín parroquial de Santa María de Gracia.- mensual. 

Bon dia Gràcia.- General Express.- quinzenal.

Butlletí.- Orfeó Gracienc.- bimensual.

Butlletí de Sumaris Arxiu Nacional de Catalunya.- Generalitat de
Catalunya. bimestral.

Butlletí del Círcol Catòlic de Gràcia.- mensual.

Butlletí informatiu.- Escola d’Iniciació Esportiva de Gràcia.

Butlletí informatiu de l’A.A.C.- Associació d’arxivers de Catalunya.-
trimestral.

Butlletí informatiu per els socis.- Orfeó Gracienc.

Camp d’en Grassot.- A.A. V.V. del Camp d’en Grassot.

Capçalera: revista del col·legi de periodistes de Catalunya.- mensual.

Carrer Gran: revista independent del barri de Gràcia.- Edicions Carrer
Gran.- quinzenal

Casal.- Lluïsos de Gràcia.- mensual

Casino artesano.

Catalunya franciscana- Convent de Pares Caputxins de Sarrià.-
mensual.

Centro Moral Instructivo de Gracia.- mensual.

Cine farsa.- setmanal.
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6. Hemeroteca

6.1. Publicacions periòdiques locals

Procedents de les diferents institucions i entitats de Gràcia de tots
els temps, i també relaciones amb Gràcia.

El Fons Josep Buch del Club Excursionista de Gràcia conté una valuo-
sa col·lecció de publicacions d’entitats i de números solts de revis-
tes amb articles sobre Gràcia, i també premsa local del segle XIX i
principis del XX. Caixes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, i,
(III), (VII), T, U, V, X, Y, 1-6, 21, 59 i carpetes a,c. 

Instrument de descripció: Catàleg automatitzat FONS BIBLIO-
GRÀFIC. Es disposa d’un buidat d’articles dins el mateix catàleg.

Relació dels títols més significatius de l’hemeroteca de l’arxiu:

A fons per Gràcia: full informatiu d’ERC-Gràcia. - mensual.

Advent. - Parròquia de Sant Miquel dels Sants.

Agrupació de colles de geganters de Catalunya.- irregular.

Agrupación La Salle.- irregular.

Album salón.- quinzenal.

Amb Gràcia: full de l’Associació de veïns Vila de Gràcia.

Anales de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. - Padres Misioneros
del Sagrado Corazón. - mensual.

Any Marià. - Parròquia Sant Miquel dels Sants.

Aquí: setmanari de Barcelona.- setmanal.

Ara i aquí.- Lluïsos de Gràcia.- mensual.

Arrel.- Diputació de Barcelona.- irregular.

Asociación La Salle Gracia Josepets.- mensual.

Atri.- Parròquia de Santa María de Gracia.- mensual.

Barcelona 10: Gràcia.- Ajuntament de Barcelona.- mensual.

Barcelona: Metròpolis Mediterrània.- Barcelona Ajuntament de
Barcelona.- irregular.

Barcelona norte: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris.- mensual.
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El Independiente.- setmanal.

El Menestral.- setmanal.

El nord de Gràcia.

El Trapero.- setmanal.

El arte de la imprenta.- Fundación Tipográfia del sucesor de.- mensual.

El nostre casal: centre cultural i recreatiu.

El portaveu de Gràcia.

El telescopi.- Barcelona: Escola Reina Violant.- mensual.

Era del Cor de Maria.- mensual.

Esports Gràcia: revista informativa.- Associació esportiva de
Gràcia.- trimestral

Exploracions.- Espeleo Club de Gràcia.- anual.

Fe y amor.- Círculo Católico de Gracia.- mensual.

Finestra.- Lluïsos de Gràcia.

Finestrelles.- Centre d’Estudis Ignasi Iglesias.- anual.

Flash: el llampec de papel.- Districte de Gràcia.

Flor de calvario.- Hermanas Jesús Paciente.- bimensual.

Fraternitas.- Sagrat Cor- irregular.

Full de Gràcia.- Partit Socialista Unificat de Catalunya.

Full de l’associació.- Associació de Veïns i Veïnes.

Full informatiu.- Parròquia del la Mare de Déu de la Salut.

Fulla dominical.- Parròquia Josepets.- setmanal.

Fulla dominical.- Parròquia de Sta. Teresa.- setmanal.

Fulla dominical.- Parròquia del Sagrat Cor de Jesus.- setmanal.

Fulla voladissa.- Parròquia de l’Immaculat Cor de Maria.

Fulls d’informació.- Lluïsos de Gràcia.
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Club Ciclista Gràcia.

Club Deportiu Artesà.- Societat Obrera l’Artesà.- mensual.

Club Deportivo Europa.- quinzenal

Compartir.- Parròquia Josepets.

Comunitat cristiana Santa Maria de Gràcia.- Parròquia Santa Maria
de Gràcia.- mensual.

Comunitat de La Salut.- Parròquia Mare de Déu de La Salut.

Comunitat Parroquial de Sant Miquel dels Sants.- Parròquia de Sant
Miquel dels Sants. - setmanal.

Contacte.- Orfeó Gracienc.- mensual.

Corte Angélica de San Luis de Gonzaga de Gracia.- Lluïsos de
Gràcia.- irregular.

Crisol.- Parròquia Josepets.- mensual.

Cronista de las afueras.- setmanal.

Crónica semanal.- Parròquia Josepets.- setmanal.

Círculo Católico de Gracia.

Des del Nord.- Lluïsos de Gràcia.

Dossier d’informació i documentació per als municipis.- Diputació de
Barcelona.

El Amigo de las almas del purgatorio.- Vela Perpétua y Pia Unión de
Sufragios.

El Apostolado franciscano.- Església Pompeia Pares Caputxins.-
mensual.

El Artesano.- Societat Obrera l’Artesà.- mensual.

El Badall de Gràcia: revista d’informació general.

El Cotolengo del Padre Alegre.

El Cronista de Gracia.- setmanal.

El Eco de Gracia.- setmanal.

El Ensanche ilustrado.
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Gaceta apícola de España- Sociedad Española de Apicultura.- men-
sual.

Gaseta municipal.- Ajuntament de Barcelona.- c 10 dies.

Goita.- Parròquia Sant Miquel dels Sants.

Gracia: la revista del distrito.- Junta Municipal del Distrito VIII.- tri-
mestral.

Graciense cooperativa de viviendas.- Cooperativa graciense de
viviendas.

Grapa.- Barcelona: Apa Escolar Gravi.- irregular.

Grup excursionista de l’Orfeó Gracienc.

Grupo fotográfico.- Orfeó Gracienc. 

Gràcia express.-Grup Express.- mensual.

Gràcia gimnàstica.- Associació esportiva de Gràcia.

Habitatge.- Patronat Municipal de l’Habitatge.

Historia y fuente oral.- Universitat de Barcelona, Ajuntament.-
semestral.

Hoja diocesana.- Parròquia Sant Miquel dels Sants.- setmanal

Hoja diocesana.- Parròquia Josepets.- setmanal.

Hoja diocesana.-Parròquia de Santa María de Gracia. setmanal.

Hoja diocesana.-Església Pompeia Pares Caputxins.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia Sant Miquel dels Sants.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia Josepets.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia de Santa María de Gracia.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia Sant Joan Bautista.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia del Sagrat Cor de Jesus.- setmanal.

Hoja dominical.- Parròquia Santíssima Trinitat.- setmanal.

Hoja semanal.- Parròquia de Santa María de Jesús.- setmanal.

Hoja semanal.- Parròquia Sant Joan Bautista.- setmanal.

Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya .- Església Pompeia Pares
Caputxins.- setmanal.

Illuminare.- Acción Católica de San Juan Bautista.- mensual.

JONC.-Foment Català d’Ajut i Serveis.- mensual.

JONC.- Joventut Nacionalista de Catalunya.

Josepets.- Parròquia Josepets.- setmanal.

Junta Parroquial de Acción Católica.- Parròquia Josepets.- mensual.

L’Artesà.- Centre Cívic l’Artesà.- bimensual.

Una de les riques capçaleres
de La Campana de Gràcia,
publicació satírica de finals
del segle XIX que malgrat no
ser pròpiament editada a
Gràcia no podia faltar a
l’hemeroteca de l’Arxiu
Municipal del Districte. Foto:
Jordi Calafell AF-AHCB.

Portada de El Eco de Gracia
de l’abril de 1897 on es fa
ressò del decret d’agregació
de la Vila de Gràcia a
Barcelona. Foto: Ramon
Muro. AF-AHCB.
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L’Artesà: Centre artesà Tradicionàrius.- Tram. Cat.- mensual.

L’Escut de Gràcia.- Junta de Romeria al Monestir de Ntra.

L’esquella de la Torratxa.

L’Orfeó informa.- Fundació Orfeó Gracienc.- mensual.

La Campana de Gracia.

La Cigala.- setmanal.

La Cotorra.- setmanal.

La Festa santificada.- Parròquia de l’Immaculat Cor de Maria.- set-
manal.

La Fiesta santificada.-Misioneros del Corazón de María.- setmanal.

La Fiesta santificada.- Parròquia de Sant Carles Borromeu.- setmanal.

La Gatzara.- Arca de Noé.- anual.

La Linterna de Gracia.- setmanal.

La Montaña de San José.-Parròquia de Sant Josep de la Muntanya.-
quinzenal.

La Municipal dels funcionaris. tècnics i polítics.- Ajuntament de
Barcelona. Reg. de Presidència.- mensual.

La Salle Gràcia.- Associació de pares.- mensual.

La Sedeta. - APA La Sedeta.

La Veu de la Regió Circular.- Círculo Católico de Gracia.- anual.

La Victoria.- Quarta Internacional Catalana.- setmanal.

La Voz de las afueras.- setmanal.

Las afueras de Barcelona.- setmanal.

Lirio entre espinas.- Hermanas Jesús Paciente.

Llengua i administració.- Generalitat de Catalunya.

Lligall: revista catalana d’arxivística.- Associació d’Arxivers de
Catalunya.- irregular.

Lligues Parroquials de Perseverança de Gràcia.- Lligues Parroquials.-
mensual.
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Los albores de la verdad.- La Buena Nueva.- setmanal.

Magazine: Grup Enher.- Barcelona: Relacions ext. Grup Enher.

Mai enrera: butlletí.-Club Excursionista de Gràcia.

Mercat endins.- Mercat de la Llibertat.- mensual.

Missatges.- Pares Caputxins.- mensual.

Notas musicales.- quinzenal.

Notre anné.- Liceu Fraccès.

Notícies del barri.- Convergència i Unió.

Nuestra acción.- Luises de Gracia.- mensual.

Nuestra labor.-Centre Moral i Instructiu de Gràcia.

Nuestra parròquia.- Parròquia Santa Teresa.- mensual.

Nuestro barrio.- Associació de veïns Penitents-Taxinera.

Obra de la infancia hospitalizada.- Lluïsos de Gràcia.-mensual

Or i flama.- Centre Moral i instructiu de Gràcia.- mensual.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia.- Parròquia Sant Felip Neri de
Gràcia.

Orfeó Gracienc.- irregular.

Orfeó Montserrat de Gràcia.- mensual.

Paper imprès: periòdic d’informació local.

Parlem-ne.- APA Baldiri Reixach.

Parroquia de San Carlos Borromeo.

Parroquia de San José de Gracia.

Parròquia de Sant Miquel dels Sants.- irregular.

Patronat Obrer Femení de Gràcia.

Pedra de toc.- Luïsos de Gràcia.

Portaveu del grup fotogràfic de l’ Orfeo Gracienc. - mensual.
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6.2. Buidat de premsa diària de Barcelona relatiu a
Gràcia (1970-1996) Classificat per temes, segons el quadre
següent proposat per la Biblioteca de Gràcia, de la Fundació La
Caixa.

1. CULTURA
1.1. Escoles
1.2. Centre Cívic La Sedeta
1.3. Fires i exposicions
1.4. Entitats
1.5. Biblioteques i arxius
1.6. L’Artesà (CAT)

2. SOCIETAT I PROBLEMÀTICA SOCIAL
2.1. Contaminació, sorolls
2.2. Demografia i població 
2.3. Ensenyament
2.4. Sanitat
2.5. Seguretat ciutadana 

3. VIDA POLITICA
3.1. Eleccions
3.2. Premis
3.3. Consell de Districte

4. FESTES POPULARS
4.1. Festa Major de Gràcia
4.2. Sant Medir

5. ESPECTACLES
5.1. Cinemes
5.2. Dansa i Música
5.3 Teatre

6. URBANISME
6.1. Parcs
6.1.1. Parc Güell
6.1.2. Parc de la Creueta del Coll
6.2. Equipaments (inclou poliesportius, mercats, etc.)
6.3. Circulació, trànsit, aparcaments
6.4. Urbanisme (inclou PERI de Gràcia)
6.5. Transports
6.6. Carrers i places
6.6.1. DOSSIER: Pl. Lesseps (1972-1975)
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Portavoz del Orfeò Gracienc.- mensual.

Presència evangèlica.- Institució Bíblica Evangèlica.- irregular.

Pèl Ploma.- setmanal.

Ran Gràcia: guia de la compra al barri.- Ran ediciones.- mensual

Recull.- Parròquia de Santa Teresa.

Ressò.- Parròquia Sant Joan de Gràcia.- mensual.

Revista.- Orfeò Gracienc.- mensual.

Revista Franciscana.

Sección de Bellas Artes.-Orfeò Gracienc.

Sección de excursionismo.- Luïsos de Gràcia. -mensual.

Societat d’Onomàstica: Butlletí Interior.- Girona: Universitat,
Ajuntament.

Societat Obrera l’Artesà. - mensual.

Suplement or i flama.- Centre Moral i Instructiu de Gràcia.

Tele estel: el setmanari català d’avui.- Diario Tele express.- setmanal.

Terra Lliure.-quinzenal.

Tot Gràcia.- Tot editorial.- mensual.

Tot per a tu.- Associació comerciants.

V.O.T. de Nostra Senyora de Pompeia.- Esglèsia Pompeia Pares
Caputxins.-mensual.

Vela Perpétua en sufragio de las almas.-Vela Perpétua y Pia Unión
de Sufragios.

Veïnat: Salut-Vallcarca: butlletí de l’Associació de veïns La Salut-
Vallcarca.- bimensual.

Vida y Luz.- La Salle.

Vila de Gràcia.- Associació de Veïns de la Vila de Gràcia.- bimensual.

Violant Exprés.- Escola M. Reina Violant-Comas i Solà.- trimestral.

Viure en català.- Consorci de Normalització Lingüistica.- bimensual.
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7. OCI
7.1. Esports
7.2. Ràdio i televisió
7.3. Restaurants i bars

8. HISTÒRIA
8.1. Indústria i comerç tradicionals

9. PERSONATGES DEL BARRI

6.3. Publicacions oficials:

Gaseta Municipal (1916-1996)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (1994-1996)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1977-1996)

Boletín Oficial del Estado (1994-1996 en paper) (1930-1996 en CD
Rom)

Objectes d’interès
històric dipositats 
a l’arxiu

Quadre de fons de l’arxiu
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– Col·lecció de Trofeus Escola Pinadell

– Antics Gegants de Gràcia (1984)

– Objectes d’interès arqueològic recollits al Refugi de la Guerra
Civil de la Plaça de la Revolució, obert al públic l’agost de 1994
abans de la seva destrucció.

– Col·lecció d’obsequis del Consell Municipal del Districte (1980-
1996)

– Col·lecció de segells del Districte electoral de Gràcia

– Objectes d’interès històric del Fons Josep Buch i Parera del Club
Excursionista de Gràcia (inclou metralla de la Guerra Civil recullida
després dels bombardejos, objectes arqueològics procedents de la
Masia Ca l’Arquer i una col·lecció de matrius de segells)

– Retrats de l’antic regidor del Districte Sr. Salvador Teix 

Objectes d’interès històric



Fons documentals
d’interès per a la
història de Gràcia
dipositats en altres
centres
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– Col·lecció local de la Biblioteca de Gràcia, de la Fundació La
Caixa (c/ Gran de Gràcia, 140, pral.): l’Arxiu Municipal del
Districte disposa de còpia del seu catàleg en fitxes.

– Altres centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona: l’Arxiu
Municipal Administratiu de Barcelona (Bda. Caçador, 3) conté la
documentació relativa a l’administració municipal del territori de
Gràcia, abans de 1850 i després de 1897, excepte en aquelles
competències gestionades per la Junta o Consell Municipal de
Districte. Arxiu Històric de la Ciutat disposa d’àmplia documenta-
ció nooficial relativa a Gràcia, especialment en la secció de gràfics,
fotografia i hemeroteca. Arxiu Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó conserva entre els seus fons els relatius a l’administració
municipal del territori dels barris de Vallcarca, el Coll i Penitents
abans de 1904, quan formaven part del municipi de Sant Joan
d’Horta.

– L’Arxiu Diocesà de Barcelona (c/ Bisbe Irurita, 5). Disposa
d’àmplia documentació de les institucions religioses de Gràcia.

Dins l’àmbit territorial del districte, les nombroses entitats històri-
ques de Gràcia i determinats particulars conserven també els seus
propis arxius històrics. Des de l’Arxiu Municipal del Districte amb
la col·laboració del Taller d’Història de Gràcia s’ha recollit informa-
ció d’aquests fons, i en algun cas se n’ha propiciat la seva donació a
l’Arxiu Municipal del Districte (vegeu 2.1 Fons Patrimonials).

Fons documentals



El taller d’història
de Gràcia
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Per Carme Segura i Capellades, presidenta del Taller

El per què de la seva creació

Conèixer la història de Gràcia i el seu patrimoni cultural, social i
artístic sempre ha sigut un motiu atraient per a tots els graciencs i
gracienques i per aquests motiu, pels voltants de l’any 1992, un
ampli i reconegut grup de gent ens vam anar reunint periòdica-
ment per tal de construir, de mica en mica, les directrius de treball
de la nova entitat que havia de ser el: “Taller d’Història de Gràcia”.

Què és un Taller d’Història?

Els Tallers parteixen de la idea d’una nova manera d’entendre i
estudiar la història, entenent aquesta història com la crònica feta
pels seus propis protagonistes i defugir de les elaboracions fetes a
mida d’interessos particular o partidistes. 

És una manera oberta i participativa d’estudi i reflexió que permet
elevar, a nivell de subjectes, les persones i grups a quí, d’una forma
sistemàtica, s’ha negat un paper significatiu en la construcció de la
nostra realitat passada i actual.

Podríem dir que els Tallers permeten fer una autobiografia local. 

Tot i reconeixent la vàlua de la història tradicional i basant-nos en
algunes de les seves pautes, creiem que ara estem en condicions
de treballar tenint en compte el passat més recent, d’idees gene-
rals i generalitzadores, i retrobar la nostra història més íntima i no
per això menys important.

Aquesta manera de treballar, una mica fora dels cànons tradicio-
nals, implica una nova metodologia. És una història feta des de la
base que recull testimonis directes on la reflexió és conjunta i que
permet accedir a matisos i vivències sovint obviats que se’ns expli-
ca a les escoles, a universitats, i que també sovint la pot posar en
qüestió.

L’ajut d’especialistes en antropologia, història, sociologia… està
observat en aquests Tallers ja que el seu ajut en el camp meto-
dològic, en la conducció de les discussions i en les elaboracions
dels temes és una part important del treball i d’aquesta manera
s’aconsegueix establir un circuit d’aportacions entre els especialis-
tes i els membres del taller els quals s’enriqueixen amb el seu rigor
i s’obren els primers a una receptibilitat més sensible.

La interdisciplinarietat que permeten els Tallers, en què cadascú hi
participa amb els seus coneixements i preferències, trenca els

Taller d’història



“El Taller d’Història de Gràcia”

és una entitat, formada l’any 1992 i legalitzada, com a entitat jurídi-
ca sense afany de lucre l’any 1994, que es dedica a la recerca,
investigació i difusió de la història local de la Vila de Gràcia i que té
com a òrgans de funcionament intern: l’assemblea general, pre-
sidència, vicepresidència i secretaria.

Actualment el “Taller” està obert a la lliure i espontània participa-
ció de socis i simpatitzants i segons la quantitat, preferències i pos-
sibilitats de la gent que hi participa es poden estructurar diferents
comissions de treball.

Els debats que es generen en l’intercanvi de punts de vista i expe-
riències, són alhora una font de coneixement i de reflexió impor-
tants.

Els resultats assolits per les diferents comissions poden difondre’s
mitjançant: exposicions de material gràfic, estudis monogràfics sus-
ceptibles a ser publicats, itineraris comentats, muntatges audiovi-
suals, col·loquis, conferències…

El conjunt de persones que s’hi associa i els simpatitzants, és el que
ens permet treballar per aconseguir els objectius de treball
següents: recopilar materials i evitar, així, la pèrdua de patrimoni i
fons documentals de Gràcia, tenir contactes i fer activitats amb
altres entitats del Districte, recollir els testimonis encara vius del
nostre passat més immediat, difondre els diferents treballs i estudis
que s’elaborin mitjançant xerrades, presentacions, publicacions… i
organitzar tot un seguit d’activitats obertes per sensibilitzar la gent
i difondre la nostra història.

esquemes encaracarats i compartimentats en que sempre se’ns ha
presentat la història tradicional.

A nivell internacional comptem també amb força experiències dins
de l’àmbit de la història local com per exemple els “Workshops”
anglesos que funcionen des dels anys seixanta i són els pioners de
la història local i també a Itàlia on en són també especialistes. 

Val a dir que a les “Primeres Jornades Internacionals sobre Història
Local de Catalunya” l’any 1990, vàrem poder copsar l’interès que
arreu despertaven aquestes iniciatives i reconeixem l’ànim que
això ens va donar per concretar la proposta de creació del “Taller
d’Història de Gràcia”. 

Com funciona un Taller d’Història?

Per la seva mateixa definició, cada Taller d’Història és l’únic que
pot definir els seus pròpis principis i mètodes de funcionament.
Les persones que l’integren defineixen els seus propis objectius; en
conseqüència es tracta d’una organització dinàmica, que es replan-
teja i s’adequa a cada moment de la investigació.

L’estructura del Taller no ve imposada des de fora sinó que es
debat en funció dels interessos d’estudi de les persones que el for-
men; hi ha, però, uns principis bàsics que vénen donats per les
dues vessants, interna i externa, del Taller d’Història.

La vessant interna hauria de tenir present els punts següents: defi-
ció dels temes d’estudi, elaboració conjunta de la metodologia que
cal seguir, localització i creació documental ja sigui oral, escrita o
gràfica, seguiment conjunt, amb especialistes, del funcionament del
taller, posada en comú dels treballs realitzats i elaboració de les
conclusions i treball definitiu.

La vessant externa, o sigui la difusió dels materials elaborats, és
quasi tan important com la interna i sovint certes demandes
socials, ja siguin generals o puntuals, influeixen sobre els ritmes de
treball. 

Així, per exemple, la celebració d’un centenari, algun conflicte
social del barri o una exigència escolar poden influir en l’elaboració
i concreció de certs materials, però aquesta elasticitat creiem que
està en la lògica de funcionament d’un Taller d’Història i algunes
d’aquestes formes de difusió poden ser: publicació dels treballs,
organització de cicles de xerrades, creació de dossiers didàctics,
elaboració d’itineràris comentats, presentació i difusió de llibres,
exposicions, videos…
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Un acte públic del Taller
d’Història de Gràcia a la sala
de consulta de l’Arxiu
Municipal de Districte, 
presidit pel Regidor del
Districte Sr. Valls.
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Presentacions de llibres
La nostra col·laboració amb entitats i col·lectius passa per la prese-
tació de treballs o llibres que s’hagin fet sobre la crònica de la nos-
tra Vila, i això ens porta a col·laborar amb Proa edicions, editorial
Columna, amb l’església de Sant Felip Neri, amb la federació de
Colles de Sant Medir…

Val a dir, però, que en tot aquest engranatge una de les peces clau
del nostre funcionament és l’Arxiu Municipal de Districte de
Gràcia i tot el seu personal, tant pel volum de documentació que
conté, com pel paper dinamitzador que suposa una institució
d’aquest caire i, sobretot, pel suport, que de tota mena i en tot
moment, ens han donat.

Per aconseguir els objectius generals del “Taller d’Història de
Gràcia” comptem amb quatre vocalies que a la vegada tenen els
seus objectius específics: vocalia d’arxiu i documentació, vocalia
d’activitats externes, vocalia de recerca i investigació i vocalia de
publicacions.

Per aconseguir tots aquests objectius hem dissenyat tot un seguit
d’activitats, internes i externes que ens permeten anar treballant
en la recerca de nova informació i anar concienciant els ciutadans
de la importància del recull i transmissió de la nostra història més
recent. Les activitats externes, obertes al públic, més conegudes, i
que al llarg d’aquests anys s’han anat consolidant són:

Cicle d’itineraris històrics per Gràcia
El cicle consta de 7 itineraris diferents que es realitzen, un per mes,
els dissabtes al matí. 

La durada és aproximadament de tres hores i s’entrega un ampli
dossier informatiu de cada itinerari a les persones participants.

Itinerari 1: Un passeig pel “Casc Antic” de Gràcia.

Itinerari 2: Un passeig per l’antic barri de la Salut, més enllà de la
Travessera de Dalt.

Itinerari 3: Un passeig per l’antic barri de Vallcarca. Al voltant del
Viaducte.

Itinerari 4: Un passeig pel Parc Güell.

Itinerari 5: L’altre “Casc Antic” de Gràcia.

Itinerari 6: Les Masies de Gràcia.

Itinerari 7: Gràcia a vol d’ocell.

“CAMÈLIES”. Full informatiu del Taller d’història de Gràcia
És el nostre mitjà de comunicació amb socis i simpatitzants i a més
de anunciar els propers actes a dur a terme i anunciar els llegats i
donacions que s’han fet darrerament a l’Arxiu Municipal també hi
ha articles de fons i d’opinió que fan que també sigui un full de
divulgació històrica.

Cicles de conferències
Són dos o tres cicles de xerrades, al llarg de l’any, sobre un tema
concret i portat per especialistes del tema que volem tractar.
D’aquesta manera hem anat celebrant: el 50è aniversari de tres
parròquies gracienques, el 20è aniversari dels ajuntaments
democràtics, el centenari del cinema, cròniques periodístiques…
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