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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 

Núm.  2/2016 

Caràcter: ordinari  

Data: 4 juliol de 2016 

Horari: 18:30 h. 

Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 

 

 

Persones assistents 

 

Sra. Ma. Carme Méndez Bota  Consellera Municipal de B Comú 

Sr. Joaquim Asensio  Conseller Municipal d’ERC 

Sr. Javier Dabbah  Conseller Municipal de B Comú  

Sra. Mar Trallero     Associació Memòria Històrica Sant Antoni 

Sra. Silvia Martínez  Omnium Eixample  

Sr. Toni Colomina  AVV Esquerra de l’Eixample 

Sr. Jordi Font AVV Sant Antoni  

Sra. Antonia Jover del Olmo Associació Expressos Polítics  

Sra. Mercè  Tatjer Mir Historiadora  

Sr. Manel Risques Corbella    Historiador 

Sra. Aurora Moreno     Associació de veïns Dreta Eixample  

Sra. Gisela Boronat    AVV de Fort Pienc  

Sr. Antonio González Moreno   Associació Amics i Veïns del Passeig de Sant Joan 

Sr. Ricard Conesa Sánchez    Observatori Europeu de Memòries UB 

Sra. Pepa Pérez-Oliva     Cap de Projectes DSPi T  
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ORDRE DEL DIA 

 

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2.- Activitats previstes:  

-Commemoració 80 aniversari de la Guerra Civil a Barcelona 

-Commemoració 40 aniversari de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona 

-Representació de l’obra de teatre A Voz ahogada en homenatge a Miguel 
Hernández 

3.- Propostes i suggeriments nomenclàtor 

4.- Pla de treball 2017. Iniciatives i propostes 

5. -Torn obert de paraules 

 

RESUM DEL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Presentació de les activitats impulsades pel comissionat i  previstes a l’Eixample  

La Consellera del Districte Carme Méndez i la Tècnica referent dels programes expliquen  les 

activitats que es programen al districte en els propers dies i mesos :  

- Amb motiu del 80è aniversari de la Guerra Civil a Barcelona les diferents 

administracions han organitzat un seguit d’activitats commemoratives. L’Ajuntament 

de Barcelona, a través del Comissionat de Programes de Memòria s’hi ha adherit a i ha 

concretat un acte, que es repetirà a cada un dels 10 districtes, en el qual s’interpretarà 

un fragment del 4 moviment de l’Himne de l’Alegria de Beethoven i es llegirà l’Oda a 

Barcelona escrita per Joan Oliver.  En el cas concret de l’Eixample, l’acte serà conduit 

per l’actor Tono Lucchetti , la coral que interpretarà la part musical  resta encara per 

confirmar i l’Oda a Barcelona serà llegida per la filla de Joan Oliver, la Silvia Oliver, 

veïna i activista cultural del nostre districte.  L’acte es realitzarà a la Plaça Universitat el 

mateix 18 de juliol a les 19 h. amb la participació de la Regidora del Districte, Sra. 

Montserrat Ballarín.  L’activitat municipal es complerta amb la col·locació d’una lona 

amb el text “In memoriam 19.07.1936/ 19.07 2016 Vull la pau però no l’oblit “ de 

Màrius Torres  que es penjarà al balcó de la Seu del Districte fins a final de juliol . 

-  Amb motiu de la commemoració del 40 aniversari de les Primeres Jornades Catalanes 

de la Dona des del Comissionat s’ha treballat un programa d’activitats  que inclou una 

exposició als 10 districte que serà comissariada per la historiadora Cristina Borderias i 

produïda per Drac Màgic. Com a activitats paral·leles a l’exposició sobre les primeres 

Jornades s’ha dissenyat un seguit de taules rodones en la que hi participaran dones del 

districte i projeccions de films i documentals. En el nostre districte aquesta activitat es 
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realitzarà al CC Sagrada Família (especialitzat en temes de gènere) i s’està acabant de 

concretar el calendari i les activitats paral·leles concretes i les participants.  

-  Finalment s’ha concretar la programació d’un seguit de representacions de l’obra de 

teatre A voz ahogada, homenatge a Miguel Hernández, creada i dirigida per Ivan 

Campillo i impulsada i produïda  per l’Associació d’Expressos polítics del Franquisme. 

Aquesta obra s’ha programat a diferents ciutats catalanes i des del Comissionat ens 

van demanar la possibilitat de trobar un espai en el nostre districte on poder 

programar-la per al públic de Barcelona. Finalment s’ha concretat poder fer-la entre el 

8 i el 11 de novembre a l’Auditori-Teatre de Calàbria 66 al barri de Sant Antoni. També 

queda per tancar alguns aspectes i fer-ne la difusió.  

Propostes i suggeriments nomenclàtor 

Es lliura als presents un llistat de noms de dones que han estat prèviament aprovats per la 

Ponència del Nomenclàtor- La llista s’ha elaborat creuant el llistat dels noms de dones i la base 

de dades de dones de Barcelona del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. La 

demanda als assistents és que estudien el llistat i en triïn els cinc noms que els hi sembli que 

haurien de poder figurar en el nomenclàtor del nostre districte, tenint en compte que en els 

propers mesos els Consell Plenari del Districte de l’Eixample ha d’aprovar els noms amb els que 

es nomenaran tres interior d’Illa remodelats . la proposta de noms que surti d’aquesta  Taula 

es traslladarà a la Comissió de Govern del Districte perquè sigui tinguda en compte en la seva 

pressa de decisions al respecte.  

 

Pla de treball 2017. Iniciatives i propostes  

Tenint en compte que el programa per a la Memòria històrica és de molt recent creació, una 

part de la feina que s’ha de fer durant aquests propers mesos és de recollida d’iniciatives i 

propostes de les entitats del sector i intentar donar-les-hi forma i intentar respondre i donar 

sortida al districte a les iniciatives i projectes que s’impulsaran per a tota la ciutat des del 

Comissionat.  

Per altra banda i atenent a les intervencions fetes en la sessió de constitució i als projectes als 

barris que ja estan en marxa es detecta que pot ser seria interessant crear, de moment, dos 

comissions de treball, una que abordi el tema dels arxius històrics i un altra per a les activitats 

educatives.  També sorgeix el tema dels itineraris històrics pels barris, que Sant Antoni i Fort 

Pienc ja impulsen des del teixit associatiu i que podria treballar des de la comissió d’educació.  

S’emplaça a tothom a apuntar-se, segons els seus interessos i recursos al grup de treball que 

vulguin. A la propera sessió de la taula es concretarà aquest aspecte.  

 

Torn obert de paraules 

En aquest apartat intervenen els representants de les següents entitats: 
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Per l’Associació Expressos Polítics del Franquisme la Sra. Antonia Jover intervé per agrair 

aquestes activitats que s’han programat des de l’Ajuntament de Barcelona recollint la 

demanda de les entitats. Apunta també un altre tema d’interès que són els refugis i recorda 

que al barri de la Sagrada Família hi ha la proposta de recuperar-lo per ser visitat i pregunta 

quina és la política que vol fer l’Ajuntament amb el tema dels refugis i si seria interessant 

elaborar un mapa dels refugis de la ciutat.  

Per Omnium Eixample, la Sra. Silvia Martínez , explica diversos projectes que s’han 

desenvolupat a Europa i també a Catalunya, en concret al municipi de Navàs,   per a la 

identificació de les persones afusellades, presos i desapareguts de la guerra. Alguns d’aquests 

projectes de gravació de plaques, llambordes i altres elements es converteixen en un 

monument repartit per a les ciutats i els pobles. Proposa que s’estudiï la possibilitat d’iniciar 

un projecte d’aquestes característiques a la ciutat de Barcelona cercant si cal finançament 

privat.  

Per l’AVV Sant Antoni, el Sr. Jordi Font  recorda que durant el 2017 es commemorarà el 50 

aniversari de la creació de els Associacions de veïns (1967 la de Sant Antoni i Nou Barris). 

També recorda que queda molt per fer en el tema de la recuperació de la història de les 

activitats industrials i del moviment obrer que no s’han estudiat vinculades al territori i hi ha 

molt a fer.  Es manifesta interessat en el grup de treball o comissió sobre arxius  i també sobre 

el tema educatiu.  Proposa crear una comissió de treball pel tema de l’aniversari de les 

Associacions de Veïns.  

Per l’Associació de Memòria històrica de Sant Antoni, la Sra. Mar Trallero  Manifesta que 

troba bé els actes que s’han preparat però troba que és poc , creu que els actes haurien de 

tenir més durada i fer més activitats de llarg recorregut, menys efímeres. Ells com a associació 

tenen un calendari d’activitats com la ruta sobre el moviment obrer al barri de Sant Antoni que 

oferiran també a l’escola.  

Pel grup B Comú, el Conseller  Javier Dabbha proposa desenvolupar algun projecte que també 

s’han fet sovint en altres indrets de recull fotogràfic de diferents llocs de la ciutat on es pugui 

comparar els llocs actuals amb les imatges antigues de diferents esdeveniments.  

Per l’Associació de Veïns i Veïnes de l’ Esquerra Eixample, Toni Corominas  comenta  que per 

commemorar un fet tan rellevant com va ser l’aixecament feixista aquest programa es queda  

fluix, que caldria fer alguna cosa més. Per exemple, un aspecte, que de no abordar-lo 

ràpidament ja no es podrà fer, és fer un homenatge als supervivents de la guerra civil que ja en 

queden pocs i han quedat molt oblidats. Proposa fer un homenatge als de la lleva del biberó 

que ara tenen entre 96 i 97 anys s’hauria de confeccionar un cens i contactar amb l’associació 

que els representa.  
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L’historiador Manel Risques vol felicitar la iniciativa dels actes organitzats i destacar el 

contingut simbòlic de la victòria sobre el feixisme i creu que és important que el lema es posi 

sen llocs emblemàtics de la ciutat.  

Pel grup municipal ERC, Joaquim Asensio diu que troba a faltar entre els actes previstos un 

homenatge a una víctima de la guerra civil com va ser Lluis Companys, més tenint en comte 

que va ser Alcalde de Barcelona 

La historiadora Mercè Tatjer, abunda més en el tema de l’escassetat d’estudis referits a la 

industrialització i al moviment obrer. Felicita les iniciatives que estan sorgint , l’Eixample és 

molt gran . Entre les propostes que ella aporta es també parar atenció a les dones que no van 

anar a la guerra però que van tenir un paper molt rellevant a la resistència i també han tingut 

un paper molt important a la indústria de guerra  i a la sanitat , a les fàbriques  i a les empreses 

col·lectivitzades .  

 

De totes aquestes intervencions fetes durant la sessió,  els temes que siguin susceptibles de 

ser traslladar al Comissionat se li  traslladaran i cercarem les respostes per traslladar-les 

novament a la Taula i els que impliquen un àmbit de treball de districte s’aniran abordat 

progressivament, començant per la constitució de la comissió de Itineraris en la que s’hi 

manifesten interessats: Mercè Tatjer, Manel Risques,, Gisela Boronat, Mar Trallero i Silvia 

Martínez .  

S’acorda que es tornarà a convocar la taula en 3 o 4 mesos  per continuar amb la feina i crear 

les comissions de treball que tirin endavant els projectes.  

 

Barcelona,  juliol 2016 

 


