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Us presentem la memòria de les activitats realitzades des 
de l’Arxiu Tobella al llarg de l’any 2016.

La Fundació Arxiu Tobella, com a entitat privada, porta a 
terme una tasca de  difusió dels  seus  fons  gràfics i  docu-
mentals, facilitant la seva consulta als terrassencs, estu¬-
diosos i investigadors d’arreu. Aquest objectiu és possible 
gràcies al suport que, any rere any, continuen  donant els 
Amics de l’Arxiu, difusors, empreses, entitats i institucions 
de la nostra ciutat. Així mateix, no podem deixar d’agrair 
la tasca dels col·laboradors i col·laboradores que amb la  
seva dedicació ajuden a fer possible aquestes activitats. 

Memòria d’activitats

L’Arxiu Tobella, fent palès el seu esperit de divulgació de la 
història gràfica de la ciutat, ha editat l’Anuari 2015, acollit 
exposicions i programat activitats que detallem tot seguit: 

1. Publicació Terrassa 2015

El 18 març de 2016 es va presentar a la Sala d’Actes la 38a 
edició de l’anuari Terrassa que recull els esdeveniments 
més notables ocorreguts a la ciutat al llarg de l’any 2015.  
La portada de l’anuari s’il·lustra amb una imatge del per-
llongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, altrament dit Metro del Vallès, les obres del 
qual s’inauguraren el juliol de 2015. Per destacar aquest 
fet el pròleg de l’anuari l’ha realitzat Enric Ticó i Buxadós, 
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC).
El fotoperiodista Ricard Domènech i Olivares, és l’autor de 
la redacció del llibre. Pep Vallory i Catà, col·laborador in-
formàtic de l’arxiu, s’ha ocupat de la confecció dels índexs, 
i  Montse Saludes i Closa és l’autora de la majoria d’imat-
ges, alhora que també ha coordinat la publicació. 
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Presentació de l’anuari 2015.

Portada de l’anuari 2015.



2. Actes  i  conferències

A la seu de l’Arxiu:

•18 de març: Amb motiu de la presentació de l’anuari 
Terrassa 2015, l’estudiós local Rafael Aróztegui va fer la 
xerrada Terrassa, ciutat de ponts? sobre la història dels 
ponts de la Rambla de Terrassa.
•2 de juny: Conferència sobre immunoteràpia i càncer a 
càrrec del doctor Lluís Cirera, cap del Servei d’Oncologia 
de Mútua Terrassa, organitzada per Oncolliga.

•1 d’octubre: Instal·lació audiovisual Hypernatural, dins 
la programació del TNTKids.

•13 d’octubre: Taula rodona La fotografia com a docu-
ment històric, dins el cicle sobre fotografia històrica 
organitzat pel Centre d’Estudis Històrics amb la col·la-
boració de l’Arxiu Històric de Terrassa i la Fundació Arxiu 
Tobella.

En altres entitats:

•26 de gener: La residència Torre Mossèn Homs celebrà 
el seu 40 aniversari, amb diverses activitats que s’inicia-
ren amb l’audiovisual Imatges de Terrassa del segle pas-
sat a càrrec de Ramon Palau, president de l’Arxiu Tobella.

•22 d’abril: Àgora Cultural Terrassenca, celebrà un dinar 
col·loqui al restaurant Nobadis, amb el president de 
l’Arxiu Tobella, Ramon Palau, que oferí el passi d’imatges 
Una volta fotogràfica per la Terrassa del segle XX.
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Projecció de l’audiovisual “Imatges Terrassa del segle passat “
                          

 

Taula rodona “La fotografia com a document històric”.

Instal·lació audiovisual Hypernatural

Foto: Encarna Pellejero



 

3. Exposicions

L’Arxiu Tobella ha acollit un seguit d’exposicions tant 
amb imatges del propi fons, com de fotògrafs i d’entitats 
terrassenques que han volgut donar a conèixer les seves 
activitats i que detallem a continuació:

•  Del 5 al 18 de maig: El Cant dels obrers en el marc de 
la XIV Fira Modernista de Terrassa, amb fotografies inè-
dites del fons de l’Arxiu i amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament. Els dies de la Fira Moder-
nista també es va realitzar l’activitat Del Magatzem a 
l’Arxiu.

•  Del 2 al 16 de juny: Exposició fotogràfica Identitat 
Esculpida de Mar Hernández Plana, organitzada conjun-
tament amb Oncolliga i amb el suport de l’Obra Social 
La Caixa.

•  Del 14 al 29 d’octubre: El Sindicat Agrícola de Terras-
sa o Celler Cooperatiu. Organitzada conjuntament amb 
la Fundació Privada Terrassenca de Sant Galderic.

4. Reproducció dels fons fotogràfics

Per a publicacions:

Enguany amb imatges als catàlegs de les exposicions, 
programes, diaris, revistes i butlletins següents: 

Revista Terme;  Diari de Terrassa; butlletí de l’Agrupació 
de Pessebristes.

Per a llibres:

•  L’escola de Terrassa del segle XX, d’Alba Vinyes, editat 
per la Fundació Torre del Palau

• Vedruna Vall Terrassa: des de 1856 fent escola, de 
Gemma Garcia Llinares (llibre i vídeo), editat per la 
Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona, que 
commemora el 160è aniversari del seu establiment a 
Terrassa.

Inauguració de l’exposició “El Cant dels obrers” 
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Inauguració de l’exposició “Identitat Esculpida” 

Inauguració de l’exposició  “El Sindicat Agrícola de Terrassa”
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Per a exposicions:  

•  Exposició Vuit hores i prou! que l’Arxiu Històric Co-
marcal de Terrassa organitza al vestíbul del Teatre Ale-
gria durant la Fira Modernista. 

•  Exposició: Espais recobrats. Els nous usos del patri-
moni industrial català al Museu Nacional de Ciència i la 
Tècnica de Catalunya.

Per a altres finalitats:

•  Rètol de l’àrea d’estada camí circular Anella Verda 
(fotografia de la Masia de Can Montllor).

•  Murs exteriors del Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, al carrer dels Àngels (fotografies 
del Vapor Aymerich, Amat i Jover).

5. Donacions

La Fundació Arxiu Tobella, continua rebent fons de par-
ticulars i entitats que confien en la tasca de divulgació i 
manteniment de la història gràfica de la ciutat.

És per tot plegat que volem agrair, ben sincerament, les 
donacions que hem rebut i que detallem a continuació:

• Antoni Comellas i Garcia, naturalista i fotògraf: dona-
ció de 2531 diapositives, 107 fotografies i 8 rodets de 35 
mm, de paisatge i entorn natural de Terrassa, de la seva 
autoria.

•  Institut Industrial de Terrassa: donació del fons docu-
mental històric de final del segle XIX fins al 1936. 

•  Néts de Ramon Sanahuja i Puiggròs: donació de 450 
imatges d’entre els anys 1915 al 1936 del fons fotogràfic 
del seu avi. 
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Plafó de l’exposició Espais Recobrats al mNACTEC

Murs exteriors del mNACTEC

Acte de donació del fons Ramon Sanahuja i Puiggròs



No podem deixar d’encoratjar la ciutadania en seguir 
confiant en l’arxiu, dipositant aquelles imatges de Te-
rrassa, de qualsevol època i suport que contribuiran al 
compliment dels objectius fundacionals.

6. Col·laboradors

Ja hem fet esment de la importància de la tasca calla-
da i efectiva dels col·laboradors. Agraïm, molt sincera-
ment a: Jaume Armengol i Clotet, Rosa Barba i Capsir, 
Luis Clemente i Quílez, Teresa Llordés i Llordés, Santi 
Valbuena i Cadafalch,  Pep Vallory i Catà la seva dedica-
ció desinteressada però indispensable pel bon funciona-
ment de l’arxiu.

Tasques com identificació de fotografies, comunica-
ció audiovisual, arxivística i documentació, captació 
d’amics i difusors, manteniment, comptabilitat i d’al-
tres, marquen l’activitat del dia a dia de l’arxiu. Tots els 
qui vulgueu col·laborar sereu benvinguts.

Valorem i agraïm igualment a Vidal Serveis d’Assesso-
rament i Gestió SLP per la seva feina  en l’àmbit de la 
consultoria. També a Serafí Indústria Gràfica Publici-
tària, S.A. pel seu suport incondicional en les activitats 
de l’Arxiu així com en l’edició d’aquest Anuari. 

Hem de lamentar el traspàs de Màrius Heras col·labora-
dor de l’Arxiu, donant de fotografies. 

Reiterem el nostre agraïment a tots els difusors, subs-
criptors, Amics de l’Arxiu, institucions, empreses i enti-
tats que ens han fet confiança ja sigui amb la difusió del 
llibre o fent donacions, fent especial esment a l’Ajunta-
ment de Terrassa, la Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Cirsa, i Obra Social La Caixa.
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Acte de donació del fons de d’Antoni Comellas i Garcia



7. Canvi a la Junta de l’Arxiu

Tal com estableixen els estatuts de la fundació, a finals 
de 2016 es va procedir  a la renovació parcial del Pa-
tronat. Deixen el càrrec, pel compliment del seu man-
dat, Ramon Palau i Carreras i Rafel Claret i Martí, i Ma-
ria Vidal i Sanahuja. Cal agrair profundament la tasca 
realitzada pels patrons sortints al llarg d’aquests anys 
en pro de l’Arxiu. Continuen Ferran Pont i Montaner,               
Montserrat Jorba i Valero i Neus Peregrina i Pedrola.

S’incorporen, com a nous patrons, Isabel Marquès i 
Amat, Pere Pastallé i Sucarrats, Josep Massó i Padró i 
Aleix Pons i Coll, quedant constituïda la Junta del Patro-
nat de la següent manera:

Presidenta: Isabel Marquès i Amat
Vicepresident: Aleix Pons i Coll
Secretària: Montserrat Jorba i Valero
Tresorer: Josep Massó i Padró
Vocal Arxiver: Pere Pastallé i Sucarrats
Vocal de Patrimoni: Ferran Pont i Montaner
Vocal d’Exposicions: Neus Peregrina i Pedrola


