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MESURA DE GOVERN: 
 
 

CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL SOBRE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA DEL DISTRICTE DE LES CORTS   
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01. EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Recuperar, preservar i dignificar la memòria dels nostres barris, de les seves lluites i 
de la seva gent és una expressió de llibertat i cultura democràtica que cal reforçar i a 
la que cal donar suport per part del Districte.  
 
Són diverses les entitats que treballen per mantenir viva la memòria de tots i cadascun 
dels barris de Les Corts i volem que aquesta Taula de Treball sobre la memòria 
història del Districte sigui un espai de posada en comú de les diferents iniciatives que 
s’estan duent a terme i un instrument on sigui possible compartir processos, aprofitar 
sinèrgies i treballar conjuntament per valoritzar i donar a conèixer la nostra memòria 
col·lectiva.  
 
Aquesta taula neix amb la voluntat de promoure les accions de recuperació, 
dignificació, commemoració i el foment de la memòria democràtica dels nostres barris 
i de donar a conèixer el passat, estimular la comprensió del present i mostrar com la 
construcció dels barris és producte de les lluites protagonitzades per la ciutadania 
durant molts anys i en molts àmbits: salut, laboral, transport públic, equipaments, 
convivència, etc. 
 
 
 
02. METODOLOGIA DE TREBALL  
 
Amb la creació d’aquest espai de participació, volem garantir el desenvolupament 
d’una memòria plural i democràtica en l’espai públic que tingui en compte el passat 
social, la seva memòria col·lectiva, la riquesa cultural i patrimonial, així com també la 
docent i la comercial, entre d’altres. També volem recuperar i visibilitzar la memòria de 
les dones, massa sovint amagada i silenciada.  
 
Aquesta taula serà també un espai de posada en comú d’aquelles tasques 
d’investigació en matèria de memòria històrica que es duen a terme a nivell col·lectiu 
en alguns dels barris del Districte.  
 
Una altre dels objectius d’aquesta taula és dotar de contingut espais de memòria, 
dignificar-los i treballar en la seva dignificació i apropament a la ciutadania amb una 
voluntat commemorativa però també explicativa i pedagògica. 
  
La taula treballarà per vetllar, juntament amb el teixit associatiu i les persones que 
l’integren a nivell individual, per tal de garantir l’aplicació de la Llei de Memòria 
Històrica als carrers de les Corts, detectant i proposant accions per al seu compliment 
i fomentant la retirada de tots aquells elements que la vulneren. 
  
Un dels aspectes que ha d’abordar la comissió, d’acord amb el conjunt de la comunitat 
educativa, és l’apropament a l’alumnat dels aspectes relatius a la memòria històrica 
del Districte.  
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La taula tindrà també com a objectiu aportar propostes al Pla d’Actuació Memorial de 
la ciutat que inclourà una revisió de la situació del Nomenclàtor de la ciutat. Així doncs 
la Taula acollirà entre les seves tasques les de la comissió del nomenclator del 
districte de les Corts que quedarà integrada a la Taula de Memòria.  
 
La taula possibilitarà la realització d’un treball coordinat en matèria de memòria 
històrica al Districte, impulsarà accions pròpies i servirà com a espai de debat i anàlisi 
de mesures i iniciatives que es proposin a fi de traslladar-les als espais que es 
considerin, ja sigui a nivell de districte o a nivell de ciutat.  
 
 
03. COMPOSICIO I IMPLEMENTACIÓ  
 
La Taula, presidida pel Regidor o conseller/a en qui delegui, estarà formada per:  
 

• Representants dels grups municipals del Consell Plenari del Districte de les 
Corts 

• Tècnic o tècnica de referència del Districte de les Corts.  
• Entitats que treballen aspectes relatius a la recuperació de la memòria històrica.  
• Membres de la comissió del nomenclàtor del districte de les Corts. 
• Teixit associatiu del Districte de les Corts.  
• Veïns i veïnes amb un interès  especial en temes de memòria. 

 
La implementació d’aquesta mesura està previst que s’articuli de la següent manera:  
 

1. Constitució de la taula i l’establiment d’objectius de treball.  
2. Posada en comú de les accions que, tant des de les entitats com des de 

l’administració s’estan duent a terme en matèria de recuperació de la memòria 
històrica.  

3. Acord d’un full de ruta de les actuacions a desenvolupar.  
4. Elaboració d’un informe sobre possibles modificacions de noms de carrer a 

incorporar en futures revisions del Nomenclàtor.  
5. En tot moment, la Taula durà a terme accions d’avaluació i seguiment de la 

seva activitat.  
 
En tot cas, la Taula de Memòria Històrica haurà de donar compte al Consell Ciutadà i 
al Consell Plenari i a les seves Comissions consultives, de les seves actuacions. 
 
 
 
 
Barcelona, 07 de juliol de 2016 
 
 


