MEMÒRIA
ARXIU D'IMATGE I SO DE MENORCA - CIM
(Juliol 2016- desembre 2017)
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1. TRACTAMENT DELS FONS
1.1. Digitalització
En total s'han digitalitzat 22 fons amb diferents formats i nombre de documents.
Açò representa aproximadament uns 11.000 documents digitalitzats.
Digitalització Fons Fotogràfic
Durant aquest període, l'AISM ha seguit treballant amb el protocol de digitalització
amb l'avaluació dels circuits de treball, l'edició d'imatges i la introducció de
metadades. S'ha elaborat una llistat amb el llenguatge específic de les metadades i
homogeneïtzar el lèxic. També s'ha treballat amb la revisió i perfeccionament i
modificació del protocol de digitalització. També l'AISM ja ha adquirit el material
informàtic i fotogràfic necessari per dur a terme les tasques de digitalització
establertes en el protocol.
Juan Pons Jover (selecció de fotografies monocrom del fons)
Joan Capó Florit (10076 documents de diferents formats)
Obra Cultural de Menorca (535 diapositives)
Antoni Roca Várez (258 negatius de vidre)
Àlbum d’albúmines de Femenias
Miguel Seguí Mercadal (6 negatius de vidre)
Andrés Avelino Verdaguer (180 negatius de vidre)
Foment de Turisme (67 documents de diferents formats)
Digitalització Fons Fonogràfic
Cintes magnetofòniques d'Esteve Melià (3 cintes)
Cintes magnetofòniques del fons Miguel Segui Mercadal (2 cintes)
Cintes de casset de Llorenc Riudavets (2 cintes)
Cintes de casset Josep Pons Fraga (93 cintes)
Cintes de casset de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella (3 cintes)
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Digitalització Fons Filmogràfic
Cintes de Súper 8 Antonio Mercadal Femenias (3 cintes)
Cintes de Súper 8 Agustín Marqués (6 cintes)
Cintes de Súper 8 Aurelio Aparicio Juan (13 cintes)
Cintes de Súper 8 Irene Cardona Olives (1 cinta)
Cintes de Súper 8 Jaume Cardona (1 cinta)
Cintes de VHS-C i Vídeo 8 de Juan C. de Nicolás (19 cintes)
Cintes de VHS de Josep Costa Truyol
Cintes de VHS de la Fundació Rubió i Tudurí (4 VHS)
Cintes de VHS de Foment del Turisme (30 VHS)

1.2. Recerca d'informació i catalogació
Durant aquest període, s'han inventariat un total de 7 fons fotogràfics i
filmogràfics. En total, a l'arxiu han entrat 240.386 documents.
Inventari Fons
S’han inventariat els fons següents:
Fons Joan Capó Florit (57600 documents)
Fons Josep Costa Truyol (Pito Costa) (974 documents)
Fons Vicent Mora (4721 documents)
Fons Esteve Carreras Riera (3721 documents)
Fons Foment del Turisme (3542 documents)
Fons Jesús Carreras (169786 documents)
Col·lecció Teresa Simonet Pons (42 documents)
Catalogació Fons
Fins l'abril de 2017 s'ha fet feina amb la catalogació amb el programa PANDORA dels
següents fons:
Fons Don Bosco 2013. Catalogació a nivell de reportatge dins el Fons Saló Fotogràfic
Don Bosco i a nivell de fotografia (30 fotografies)
Fons Antoni Roca Várez. Catalogació a nivell de fons i a nivell de reportatges.
Fons Fotos Ràdio. Catalogació a nivell de fons i a nivell de reportatges.
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A partir de l'abril de 2017 no s'ha pogut catalogar amb el programa PANDORA ja que
l'AISM va tenir un problema amb el seu servidor i es va haver de comprar un de nou.
El temps d'espera es va demorar bastant. A més es va concretar un nou servei de
PANDORA on es va establir la migració de totes les dades de la versió antiga del
programa a la nova. Aquest fet també s'ha demorat ja que en aquest moments a
PANDORA hi ha una gran quantitat d'informació que fa que la feina de migrar dades
sigui més lent.
Mentre s'ha fet classificació del Fons Fotos Ràdio i creació de reportatges per
entregar al propietari del Fons.

1.3.Feines de Conservació
Han estat tractats 9 fons. S’han realitzat diferents feines de conservació segons les
necessitats i tipologia de cada fons.
Fons Antoni Roca Várez: S'ha fet neteja de les plaques de vidres i s’ha posat tot el
seu fons en material de conservació.
Àlbum Femenias: s’ha consolidat la seva conservació, s’ha fet la digitalització de
les fotografies i s’ha reincorporat al dipòsit (totes aquestes tasques s’han fet sense
treure l’àlbum del dipòsit per tal de no comprometre’n la conservació)
Fons Andrés Avelino Verdaguer: S’ha fet la neteja de les plaques de vidres i s’ha
posat en material de conservació (2 capses de vidres)
Fons Setmanari El Iris: s’han posat els positius, digitalitzats anteriorment, en
material de conservació i incorporat al dipòsit (40 arxivadors)
Fons Club Tenis Maó: s’han posat els positius en material de conservació i
incorporat al dipòsit (3 arxivadors de positius)
Fons Miquel Seguí Mercadal: Col·locar el fons en material de conservació i
incorporació al dipòsit (16 arxivadors dividits per diferents formats i cromies + 1
capsa de negatius de vidre)
Fons Josep Pons Fraga: Un cop finalitzada la digitalització de tot el fons, s’han
col·locat totes les cintes de casset (619) en material de conservació i s’han
incorporat al dipòsit.
Fons fonogràfic l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella: Col·locar el fons en
material de conservació i incorporació al dipòsit (3 cintes)
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Fons Aurelio Aparicio Juan: Col·locar el fons en material de conservació i
incorporació al dipòsit (13 cintes Súper 8)

2.-ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
2.1. Visites concertades al centre per a escolars i grups
Dins el programa Salut Jove, han passat per l'AISM 6 centres docents, amb un total
de 144 alumnes i 12 professors.
Altres visites programades: hi han passat 6 grups, amb un total de 100 persones.
Les visites escolars que hem rebut s’han duit a terme en col·laboració amb el
programa Salut Jove del CIM.
DIA

20/12/ 2016
22/02/2017
23/03/ 2017
24/11/ 2017
14/12/2017
21/12/ 2017

CENTRE EDUCATIU

NIVELL/CURS

Escola d'Art de 1r batxillerat
Maó
EPA
Escola d'adults
de Maó
2n de
IES Cap de
batxillerat
Llevant
1r batxillerat
IES Joan Ramis
1r batxillerat
IES Cap de
Llevant
grups
IES Josep M (2
d’ESO)
Quadrado

VISITA

Visita i taller
de cianotìpies

PROF.
ACOMPANYA
NT

Nº
ALUMNES

2

30

1

25

3

65

1
1

16
17

4

50

PROF./
ACOMPANYA
NT

Nº
ALUMNES

2

8

1

20

1
(Fàtima
Anglada)
1

12

1

20

Visites escolars fora del programa de Salut Jove del CIM:
DIA

CENTRE EDUCATIU /
ENTITAT

NIVELL/CURS

21/11/ 2016

EsFar Cultural

20/02/2017

CEIP Maria
Lluïsa Serra

24/02/2017

Curs d'arxius
del CIM

27/11/ 2017

CEIP Maria
Lluïsa Serra

3r de primària

4/12/2017

CEIP Maria
Lluïsa Serra

3r de primària

participants
Illesdart 2
3r de primària

VISITA

Per veure
fotografies de
Maó
Conèixer el
funcionament
de l’Arxiu
Per veure
fotografies de
Maó
Per veure
fotografies de
Maó

20
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19/12/2017

Curs Illa del Rei
del CIM

Conèixer el
funcionament
de l’Arxiu

2

12

2.2. Exposicions i activitats fora de l'AISM
L'AISM ha produït en total 2 exposicions pròpies des de finals de 2016 i tot el 2017.
- FLORS. Fotografies de Miguel Cao: inauguració 17 de maig. Oberta fins dia 22 de
maig 2016, dins el programa de Maó+flors.
- Exposició FLORS. Fotografies de Miguel Cao a Ferreries. 28 i 29 de maig 2016 al
Centre de Geologia de Menorca, dins la celebració de Ferreries Floreix.
- Exposició FLORS. Fotografies de Miguel Cao a l’Escola de Salut Pública. 15 al 29
de setembre 2016, al Llatzeret.
- Col·laboració en el muntatge i desmuntatge de l'exposició de l'ACNUR a Can
Victori (Escola de Salut Pública).15 setembre al 4 d’octubre 2016
- Col·laboració amb l’IME per al muntatge de l’exposició i l’audiovisual dels 30 anys
de la seva fundació.
- Col·laboració econòmica amb 500€ per a l'exposició «Cicatrius», un projecte de
Josefina Díaz amb fotografies de François Perri.
- Col·laboració amb l'exposició Rubió. D'apotecari de poble a mecenes de Menorca,
organitzada per la Fundació Rubió. (inauguració: 2 febrer 2017)
- Gimcana Escola d'Art de Maó: participació amb una prova d'identificació d'indrets
de Menorca. (24 febrer 2017)
- Projecció-presentació del documental dels 7 d'Aló i taula rodona (col·laboració de
l'AISM): 12 març 2017, dins Jornades d'història local d'Alaior, i 12 d'abril 2017 a Can
Victori (Maó).
- Col·laboració amb l’exposició Temps de Memòria. 3 al 27 abril 2017
- Col·laboració amb Festival Mèdit (gravació de fotografies antigues per a l'anunci.
Macià Florit. 5 maig 2017)
- Exposició Antoni Roca Várez (1866-1925). Pioner dels fotògrafs amateurs de
Menorca: Inauguració a Can Victori el 18 de maig 2017, en el marc del programa
Maó + Flors, oberta fins 22 setembre.
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- Som Talaiòtics. Col·laboració aportant una pel·lícula del fons Don Bosco. (1 juny
2017)
- Col·laboració en la didàctica del Museu de Menorca: TEIXINT

LA CULTURA

TALAIÒTICA. Una gimcana a través de la història i la prehistòria de Torre d'en
Galmés. Proposta educativa i d'oci per a fillets d'educació primària (2n i 3r cicle) i
secundària (1r cicle). (Autors: Carlos de Salort, Cecilia Ligero i Borja Corral)
- Projecció The Last of the Quiet islands i taula rodona. 20 juliol 2017
- Creació d'un audiovisual sobre els Panets de mort en motiu del dia de tots sants
(01/11/2017). Projecte d'elaboració d'audiovisual coma difusió de l'activitat de
l'AISM i difusió a les xarxes social. Estrena del canal youtube i Vimeo.
- Taller de conservació de fons familiars. 16 novembre 2017, al Club de jubilats de
Ferreries (10 participants)
- Presentació de l'AISM al curs de gestió cultural de l'escola d'adults de Maó. 10
novembre 2017.
- Exposició Recordant Maria Lluïsa Serra a través del seu fons fotogràfic, 3
novembre a 31 desembre 2017 a l'entrada de Can Victori
- Exposició Antoni Roca Várez (1866-1925). Pioner dels fotògrafs amateurs de
Menorca a Ferreries. 10 a 26 novembre 2017 al Centre sociocultural de Ferreries.
- Exposició dels Oficis antics a Es Castell, 16 al 27 d'octubre 2017 (organitzat per
l'ajuntament d'Es Castell)
- 50 aniversari mort Maria Lluïsa Serra: Presentació del vídeo sobre l'exposició
Recordant Maria Lluïsa Serra a través del seu fons fotogràfic (xarxes socials). 19
novembre 2017
- Elaboració vídeo sobre rollos de Nadal en motiu de les festes de nadal. Projecte
d'elaboració d'audiovisual coma difusió de l'activitat de l'AISM i difusió a les xarxes
social. Estrena del canal youtube i Vimeo.
- Exposició Antoni Roca Várez (1866-1925). Pioner dels fotògrafs amateurs de
Menorca a l’espai cultural Xec Coll de Ciutadella. 29 desembre 2017 a 23 gener
2018
2.3 Xarxes Socials:
VIMEO. Canal estrenat durant l'octubre de 2017 amb la introducció d'audiovisuals
creats per l'AISM.
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YOUTUBE.

Canal

estrenat

durant

l'octubre

de

2017

amb

la

introducció

d'audiovisuals creats per l'AISM.
FACEBOOK. Publicacions d'activitats de difusió propis de l'arxiu i també temes
relacionats amb la fotografia i audiovisuals creats per altres entitats i serveis.
INSTAGRAM. Cada dijous es penja un element fotogràfic i audiovisual relacionat
amb el dia a dia de l'arxiu.
PÀGINA WEB. Portal d'informació del contingut i activitats de l'arxiu. Dins l'any 2018
està previst dur a terme el projecte de canvi de format i actualització de contingut
amb la creació d'una nova pàgina web.

3. CONSULTES i PRÉSTECS D'USUARIS
El total de les consultes han estat de 222 visites d'usuaris i de préstecs s'han
realitzat un total de 47.
Aquestes consultes són d'informació general sobre l'AISM i els seu fons als usuaris de
forma presencial, per telèfon, per correu electrònic (ANNEX 1).

4. DIPÒSIT - DONACIÓ DE DOCUMENTS A L'AISM.
–

Jesús Carreras Torrent. Fons fotogràfic resultat de la botiga de fotografia de
Maó entre els anys 1980-2000

–

Pito Costa: donació de fons filmogràfic propi i de fons fotogràfic de Pepe
Sancho (José Sancho Codina).

–

Toni Camps: donació de càmeres de fotografia i un projector de diapositives
antic.

–

Santiago Pons Barro: Fons fotogràfic de Vicente Mora.

–

Magí Pons Carretero : Fotografies antigues (retrats familiars) de gran format

5. ADQUISICIÓ DE MATERIAL
Material Conservació:
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Durant aquest període s'ha adquirit material de conservació de diferents tipus per
tal de preservar els documents dins la sala dipòsit de l'AISM.
Material comprat:
15 capses (50 unitats a cada una) – Pàgines de polièster de 4 butxaques, per a
arxivadors de 4 anelles.
1 capsa (50 unitats) – Pàgines de polièster de 20 butxaques, per a arxivadors de 4
anelles.
20 arxivadors de conservació, de 4 anelles.
15 caixes de conservació de 152x152x25mmm.
20 caixes de conservació per a cintes VHS-C, de 100x65x27mm.
14 caixes de conservació de 140x70x150mm.
Paper sense reserva.
Material Informàtic:
S’ha incorporat tot el material informàtic necessari per dur a terme el protocol de
digitalització.
Material de oficina:
Quan a material d’oficina s’ha adquirit el material fungible necessari per al dia a
dia de l’Arxiu: post-it, DVDs, bolígrafs, cinta adhesiva, fundes de plàstic,...
Material Exposicions:
S’han adquirit les fotografies impreses i adherides sobre PVC que han format part
de l’exposició Antoni Roca Várez (1866-1935). Pioner de la fotografia amateur a
Menorca.
6. CESSIÓ APARELLS ANTICS AISM:
Donació, per part de particulars, de:
1 càmera filmadora. Donació de Javier Coll
1 projector de 8mm/súper 8. Donació de Javier Coll
2 bafles
2 càmera compactes. Donació de Javier Coll
1 càmera digital. Donació de Javier Coll

9

Focus. Donació Benet Mascaró
1 càmera súper 8. Donació Benet Mascaró
1 projector. Donació Benet Mascaró
1 tallador de cintes 8-súper 8. Donació Benet Mascaró
Editor súper 8. Donació Benet Mascaró
1 vídeo càmera. Donació Benet Mascaró
1 càmera fotogràfica. Donació Antoni Camps Coll
1 projector de diapositives. Donació Antoni Camps Coll
7. SIGNATURA DE CONVENIS
15 setembre 2016 – Contracte de cessió amb posterior donació Antoni Vidal Miquel
(fotografies que formen part de l'exposició antològica)
28 octubre 2016 – Protocol incorporació imatges AISM Vicente Roca Montanari
2 novembre 2016 – Contracte donació I cessió drets d'explotació Gustau Juan
Benejam
14 novembre 2016 - Protocol incorporació imatges AISM Ernest Fortuny Coll
25 novembre 2016 - Protocol incorporació imatges AISM Esteban Carreras Riera
14 desembre 2016 - Protocol incorporació imatges AISM Guillem Pons Buades
14 desembre 2016 - Protocol incorporació imatges AISM Teresa Simonet Pons
20 desembre 2016 – Contracte donació Adolf Sintes Sintes (Documents Imprenta
Rotger)
20 desembre 2016 - Contracte donació I cessió de drets d'explotació Jesús Carreras
Torrent
21 desembre 2016 - Contracte donació Pedro Pons Vidal
31 desembre 2016 – Contracte donació Santiago Pons Barro (Fons Vicente Mora)
20 febrer 2017 - Conveni marc pel dipòsit de fons documental amb la Fundació
rubió I Tudurí – Andrómaco
20 febrer 2017 - Contracte donació I cessió drets d'explotació Rafael Garcia Loza
6 abril 2017 – Protocol incorporació imatges ASIM Antoni Mercadal Femenias
12 abril 2017 – Protocol incorporació imatges amb Gràcia Maquès Piris (fons Agustín
Marquès Carlos-Roca)
26 d'abril de 2017 – Protocol incorporació imatges Aurelio Aparicio Juan
22 juny 2017 - Contracte donació Josep Costa Truyol
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5 octubre 2017 - Protocol incorporació imatges AISM Irene Cardona Olives

8. ALTRES
- Reunions de coordinació amb equip ALADERN, Cap de Servei I conseller: 2 d'agost
2016, 18 d'agost de 2016, 31 d'agost de 2016, 16 setembre 2016, 27 de setmebre de
2016, 3 d'octubre de 2016, 10 d'octubre 2016, 28 de novembre de 2016, 21 de
desembre de 2016, 7de febrer de 2017, 29 de maig de 2017, 12 de juny de 2017, 7
de juliol de 2017, 10 de juliol 2017, 19 de juliol 2017, 3 d'agost 2017, 30 d'agost
2017, 21 de setembre 2017, 8 de novembre 2017
- Participació a les reunions de la Comissió d’Arts visuals
- Participació a les reunions de la Comissió Tècnica d’Arxius
- Reunions amb diferents persones per a proposar possibles projectes i/o
col·laboracions: Josefina Diaz, David Marquès IB3, Bertrand Sirven, Alexis
Racionero...
- Pràctiques alumnat de 80 hores a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca del programa de
formació de certificat de professionalitat Operacions de Gravació i Tractament de
dades i documents amb el centre de formació: Consell Insular de Menorca-26979.
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ANNEX 1: CONSULTES i PRÉSTECS D'USUARIS
RESUM DE CONSULTES i PRÉSTECS DE L'AISM (2016)

Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
totals:

matí

capvespre

visites
5
3
2
4
13
12
7
11
10
10
10
8

telèfon
1
1

visites
1
4

1
6
3
1
2
2
2

1
5
1
4
2
3
6
4
1

95

19

32

telèfon

1

3
1
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RESUM DE CONSULTES i PRESTECS DE L'AISM (2017)
Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
totals:

matí
visites
9
11
6
4
6
7
12
5
3
3

capvespre
telèfon
5
9
3

3

5
1
9
2
3
1
2

69

40

visites
1
1
3
4

telèfon
4
3
1
1
1

2
2
3
1

1

17

2
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