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JORNADA

Aquest 2019 es compleixen 40 anys de les primeres eleccions 

municipals democràtiques després del franquisme. Per 

commemorar aquesta important efemèride, l’Ajuntament de 

Barcelona organitza un seguit d’activitats amb l’objectiu de 

recuperar la memòria d’uns anys decisius de mobilitzacions 

veïnals i laborals, així com de reivindicacions polítiques, socials 

i culturals que han configurat la nostra ciutat d’avui.

El dissabte 1 de juny, el Born Centre de Cultura i Memòria acull 

una jornada que aplega investigadors, arxivers i centres de 

recerca que investiguen i difonen el passat de la història de 

la ciutat. Les entitats van ser elements impulsors de primer 

ordre de la recuperació de la història local i de l’aprofundiment 

democràtic en els barris de Barcelona.

El Born Centre de Cultura i Memòria
Sala Polivalent
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona

Activitat gratuïta 
Places limitades

Inscripcions: barcelona.cat/arxiumunicipal
Fins al 29 de maig de 2019
Informació: 93 402 78 08 / arxcap@bcn.cat

D’acord amb la Llei 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals recollides formen part d’un fitxer automatitzat. Aquest 
fitxer compleix amb les mesures i els nivells de seguretat exigits legalment. 

barcelona.cat/arxiumunicipal

elbornculturaimemoria.barcelona.cat

#40anysdemocratics

El Born CCM
Dissabte 1 de juny de 2019

M
an

ife
st

ac
ió

 c
on

tr
a 

el
 b

ar
ra

qu
is

m
e,

 n
ov

. d
e 

19
80

. A
FB

/D
dB

 J
or

di
 G

ar
ci

a



9.30 h Recepció i lliurament de documentació

10.00 h Inauguració de la jornada

 A càrrec de Ricard Vinyes, Comissionat de Programes 

 de Memòria, i Joaquim Borràs, Arxiver en Cap

 de l’Ajuntament de Barcelona

10.15 h  Ponència

 Barcelona 1979, arxius i recerca local

 A càrrec de Jaume Sobrequés, historiador

11.00 h  Taula rodona i debat

 El desplegament institucional del nou Ajuntament

 Amb la participació de Joan Fuster i Sobrepere, historiador

 Joan Corbera (El Pou Grup d’Estudis de la Vall d’Horta)

 Pau Vinyes (Centre d’Estudis Ignasi Iglésias)

 Joan Àngel Frigola (Periodista i historiador)

11.45 h  Pausa del matí

12.15 h  Taula rodona i debat

 Lluites socials i drets dels col·lectius

 Amb la participació de Marc Andreu, historiador i periodista

 Josep M. Domingo (Centre Social de Sants)

 Aurora Álvarez (Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris)

 Josep M. Monferrer (Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina)

Organitzada per l’Institut dels Passats Presents i l’Arxiu  
Municipal de Barcelona, El Born Centre de Cultura i 
Memòria acull el dissabte 1 de juny de 2019 la segona 
edició de la jornada amb centres d’estudis i estudiosos de 
recerca local a Barcelona.

Es tracta d’una jornada destinada a donar a conèixer les 
contribucions i els estudis sobre memòria històrica dels 
barris corresponents al període del restabliment dels 
ajuntaments democràtics l’any 1979. Les sessions seran 
una oportunitat per posar en comú les experiències dels 
centres de recerca i els investigadors així com els recursos 
municipals en matèria d’arxius al servei de la ciutat. La 
trobada està adreçada, en particular, als membres de 
centres d’estudis i investigadors i, en general, a totes les 
persones interessades en la història de Barcelona.

L’organització d’aquesta jornada s’emmarca en la 
col·laboració que l’Arxiu Municipal de Barcelona ha 
mantingut al llarg dels anys, especialment a través de 
la xarxa d’Arxius Municipals de Districte, amb els centres 
d’estudis del territori. 
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13.15 h  Ponència

 Aproximació als recursos documentals 

 sobre la Barcelona de l’entorn de 1979

 A càrrec d’Eugènia Lalanza, arxivera (Arxiu Municipal   

 Contemporani de Barcelona), i Cristian Ferrer, historiador

14.00 h Pausa del migdia

16.00 h  Taula rodona i debat

 Festa i cultura popular

 A càrrec de Francesc Viso, gestor cultural (Coordinadora
 de Centres d’Estudis de Parla Catalana)

 Xavier Cordomí (Associació de Festes de la Plaça Nova)

 Josep Maria Contel (Taller d’Història de Gràcia)

 Jordi Gras (Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa)

17.00 h  Taula rodona i debat

 Defensa i recuperació del patrimoni

 A càrrec de Francesc Caballé, historiador

 Joan Bordetas (Arxiu Històric Fort Pienc)

 Eduard Milan i Garcia (Centre d’Estudis de Sant Martí 

 de Provençals)

 Isabel Centeno i Maria Jesús Vidal (Taller d’Història

 de la Barceloneta)

18.00 h  Cloenda

PROGRAMA


