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01. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria dels nostres barris i dels seus 
col·lectius en el seu camí per construir una societat democràtica, més enllà de les 
memòries individuals és un dret i una expressió de llibertat i cultura democràtica que 
cal reforçar i a la que cal donar suport per part del Districte. 
 
Són moltes les entitats i les persones que han estat  protagonistes dels canvis socials i 
polítics esdevinguts en els nostres barris, i  diverses les entitats que treballen per 
mantenir viva la seva memòria des d'àmbits ben diferents.  Creiem necessària la 
creació de la Taula de la memòria històrica i democràtica de Ciutat Vella, que serà 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 
plegades per valoritzar i donar a conèixer la nostra memòria col·lectiva.  
 
Així mateix haurà de ser un espai de construcció de les polítiques de memòria del 
Districte i, per tant, integrarà les memòries col·lectives de les comunitats d'origen 
divers que formen part dels nostres barris. 
 
Aquesta Taula neix amb la voluntat de promoure les accions de recuperació, 
dignificació, commemoració i la divulgació de la memòria històrica i democràtica dels 
nostres barris; i vol donar a conèixer el passat, estimular la comprensió del present i 
mostrar com han contribuït en la construcció dels barris tal com els coneixem 
actualment les mobilitzacions socials i polítiques (formals i informals) en ampli ventall 
d’àmbits: salut, cultura, treballs, transport públic, equipaments, habitatge, espai 
públic... 
 

02. OBJECTIUS DE LA TAULA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

Amb la creació d’aquest espai de participació, volem garantir el dret a la memòria com 
a política pública pel desenvolupament d’una memòria plural i democràtica en l’espai 
públic que tingui en compte el passat industrial, la memòria obrera, la cooperativa, la 
de les dones i la vida quotidiana, la de la repressió, les tradicions polítiques 
històricament minoritzades en els relats hegemònics així, com també la docent i la 
comercial, entre d’altres. 
  
En aquest sentit cal ressaltar que aquest espai haurà de vetllar de manera prioritària 
per integrar la perspectiva de gènere en totes les seves propostes i actuacions. 
 
 
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. 
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Un altre dels objectius d’aquesta Taula és dotar de contingut espais de memòria, 
treballar en la seva dignificació i apropar-los als veïns i a les veïnes, amb voluntat 
commemorativa i divulgativa, fent un esforç sempre per apropar-hi  la joventut. 
  
La Taula treballarà per garantir l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica als carrers i 
les places dels barris de  Ciutat Vella i proposar accions per al seu compliment. 
Un dels aspectes fonamentals que ha d’abordar la comissió és la implicació de les 
escoles, la comunitat docent, l'alumnat i els casals de gent gran del Districte en els 
aspectes relatius a la memòria democràtica, prioritzant el contacte i la comunicació de 
joves i grans, per assegurar el treball col·laboratiu intergeneracional i comunitari. 
 
La Comissió 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 de ciutat. 
 
La Comissió de Govern de Ciutat Vella informarà i demanarà a la Comissió els informes 
pertinents quan faci intervencions a l’espai públic. 
 

03. COMPOSICIÓ DE LA TAULA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

La Taula, presidida per la Regidora o conseller/a en qui delegui, estarà formada per: 
 

• Representants dels grups municipals del Consell Plenari del Districte de Ciutat 
Vella. 

• Gerència del Districte de Ciutat Vella. 
• Tècnic/a de la direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte. 
• Entitats que treballen aspectes relatius a la recuperació de la memòria 

històrica. 
• Teixit associatiu del districte. 
• Veïns i veïnes a títol individual que hagin destacat per l'estudi del passat del 

districte. 
• El Comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona. 

Eventualment, també en formaran part: 
 

• Representants d'equipaments municipals com ara centres cívics, biblioteques i 
casals de gent gran. 

• Representants de la comunitat docent de les escoles del districte i de les 
associacions de Mares i Pares. 

• Representants d'entitats que treballin amb joves i amb gent gran. 
• Representants de les comunitats d’origen divers dels barris del Districte. 
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04. METODOLOGIA DE TREBALL 

La implementació d’aquesta mesura està previst que s’articuli de la següent manera: 
  
1. Constitució de la Taula i establiment dels 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 una futura revisió del Nomenclàtor. 
5. En tot moment, la Comissió durà a terme accions d’avaluació i seguiment de la seva 
activitat. 
  
La periodicitat establerta per elaborar informes de seguiment de les accions s'estableix 
amb caràcter quadrimestral, així mateix la Comissió haurà de donar compte al Consell 
Plenari de les seves actuacions. 
 
 
PLANIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ 
 
Per tal de donar compliment als objectius d'aquesta mesura, el Districte de Ciutat Vella 
dotarà una partida específica amb 20.000 euros de pressupost per tal de planificar i 
executar les accions previstes. 
 

A) PROPOSTA DE CALENDARI D'ACCIONS PREVISTES 

Constitució de la Taula: Juny de 2016 
 
Una vegada constituïda la Taula es traslladarà una proposta de calendari de treball, 
que a títol orientatiu podria ser: 
 
Commemoracions bombardejos Guerra Civil: setembre de 2016 
Elaboració d'un mapa d'espais de memòria del districte: juny de 2017 
Revisió del nomenclàtor: setembre del 2017 
La resta d'actuacions, a programar per part de la Taula 
 

B) LA MEMÒRIA BARRI A BARRI 

A nivell  general de tot el districte: 
 
- Revisió plaques / senyalística 
- Revisió nomenclàtor  
- Criteris per a l'establiment d'un pla d'accions commemoratives 
- Elaboració d'un mapa d'espais de memòria del districte 
- Criteris de simbologia als espais públics 
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- Patrimoni de l’era industrial i obrera 
- Programació d'activitats als equipaments municipals 
 
 
Barri del Raval: 
 
  - Memòria dels centres assistencials i d’atenció a la pobresa 
  - Cases fàbrica i altres elements del patrimoni industrial i la memòria obrera. 
  - Moviment i líders sindicals (Layret, Salvador Seguí). 
  - Vagues obreres 
 
Barri de la Barceloneta: 
 
    - Memòria dels bombardejos de la guerra civil. 
    - Memòria marinera.  
    - Barraquisme al Front Marítim 
    - Memòria cooperativa 
 
 
Barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: 
 
  - Cases fàbrica i altres elements del patrimoni industrial i la memòria obrera. 
  - Reivindicacions veïnals. 
 
Barri del Gòtic: 
 
  - Memòria de la repressió del franquisme (comissaria de Via Laietana). 
  - Memòria de la plaça política institucional (plaça Sant Jaume). 
  - Reivindicacions veïnals. 
 
La Rambla: 
 
  - Senyalística i plaques. 
  - Refugis 
  - identitats 


