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L’Arxiu Municipal de Barcelona organitza amb periodicitat
bienal aquesta Jornada de recerca històrica dels barris de
la ciutat. L’objectiu de la trobada és aplegar en un mateix
fòrum de debat les persones de l’àmbit de la investigació
local, dels centres d’estudis, professionals de l’arxivística
i públic interessat en conèixer de primera mà quines són
les principals recerques que es duen a terme i els recursos
documentals sobre la història de la ciutat que ofereix
l’Ajuntament de Barcelona.

Activitat gratuïta
Places presencials limitades
Retransmissió en streaming

Informació i inscripcions: fins al 8 de juny de 2021
Per formalitzar la inscripció cal emplenar el
formulari disponible al web de l’Arxiu Municipal:

barcelona.cat/arxiumunicipal
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius
Telèfon i email: 93 402 76 06 / arxcap@bcn.cat

Segueix-nos a les xarxes socials:
@BCN_arxiu
@bcnarxiumunicipal
@bcnarxiumunicipal

#JRH2021
#ArxiuBCN

AHCB, Hemeroteca, La Esquella de la Torratxa, 30 d’abril de 1897.

Coincidint amb el centenari de l’agregació de Sarrià a la
capital catalana l’any 1921, la tercera edició de la Jornada de
recerca històrica dels barris de Barcelona proposa reflexionar
sobre la configuració municipal de la ciutat des de final del
segle xix fins als nostres dies.

III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA DELS BARRIS

L’agregació de Sarrià
i la configuració de la
Barcelona contemporània
Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Divendres, 11 de juny de 2021

El Born Centre de Cultura i Memòria
Dissabte, 12 de juny de 2021

III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA DELS BARRIS

L’agregació de Sarrià i la configuració
de la Barcelona contemporània

PROGRAMA

- “Nou Barris, un cas paradigmàtic d’esquarterament del 		
territori”, per Jordi Sànchez (Arxiu Històric de Roquetes)

DIVENDRES, 11 DE JUNY DE 2021
Seu del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Plaça del Consell de la Vila, 7. 08034 Barcelona
10.45 h
18.00 h

Recepció

18.15 h

Inauguració de la jornada, a càrrec d’Albert Batlle, regidor
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i Joaquim Borràs,
arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona

18.30 h

Ponència inaugural
Barcelona 1921, la configuració de la ciutat contemporània
A càrrec de Joan Fuster i Sobrepere, historiador

19.15 h

Taula rodona
L’agregació de Sarrià a Barcelona. Història i documents
Presenta: Ana Pazos, cap del Servei de Coordinació de 		
Centres de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius
- “Més de cent anys de salvaguarda del patrimoni documental
de Sarrià-Sant Gervasi”, a càrrec de Daniel Venteo, historiador
- “L’estructura social i professional de Sarrià entre 1910 i 		
1920: el padró de 1916”, a càrrec de Jaume Oriol, Carles Romaní
i Jesús Mestre (Taller d’Història de Sarrià)

Organitzada per l’Arxiu Municipal de Barcelona, els dies 11 i 12
de juny de 2021 tenen lloc les sessions de la tercera edició de
la Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona, que
enguany es desenvoluparan a la Seu del Consell Municipal del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi i a El Born Centre de Cultura
i Memòria. La jornada s’emmarca en el programa d’actes del
Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona (1921-2021).
L’antic municipi independent de Sant Vicenç de Sarrià va
ser l’últim dels pobles del Pla de Barcelona agregats al
terme municipal de la capital catalana. Abans, l’any 1897,
ja ho havien estat els de Santa Maria de Sants, les Corts,
Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i

Les agregacions i la planificació de la gran Barcelona 		
(segona part)
Modera: Montserrat Garrich (Esbart Català de Dansaires)
- “L’impacte en la Barcelona antiga”, per Gregor Siles
(Tot Història Associació Cultural)
- “El barri marítim, de la jurisdicció militar fora muralles a la
gran Barcelona”, per Maria Jesús Vidal
(Taller d’Història de la Barceloneta)
12.00 h

Sant Martí de Provençals; i Horta, el 1904. Amb la de Sarrià,
culminava a grans trets la configuració municipal de la ciutat

20.00 h

Cloenda, a càrrec d’Albert Batlle, regidor del Districte

de Barcelona que ha arribat fins al segle xxi.
L’organització d’aquesta jornada s’emmarca en la col·laboració
que l’Arxiu Municipal de Barcelona ha mantingut al llarg dels

DISSABTE, 12 DE JUNY DE 2021
El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona

Districte, amb els centres d’estudis del territori.

Recepció

9.45 h

Taula rodona
L’impacte de les agregacions: de pobles del Pla a suburbis
Modera: Pau Vinyes (CEII / Tot Història Associació Cultural)
- “El procés de ‘Desagregació’ de Sant Andreu (1897-1902)”,
per Jordi Petit (Centre d’Estudis Ignasi Iglésias)
- “Dictadura franquista i suburbialització”, per Joan Pallarès
(Grup-Taller d’Història de la Torre de la Sagrera)

Taula rodona
De la Barcelona de les agregacions a la Barcelona 		
metropolitana
Modera: Jesús Mestre (Taller d’Història de Sarrià)
- “Llums i ombres de la integració territorial a Barcelona”,
per Jordi Morell (Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa)
- “El cas del cinturó de ronda”, per Agus Giralt
(Memòria en Moviment de Sants)
- “De les agregacions a la ciutat real del segle xxi”,
per Josep Maria Contel (Taller d’Història de Gràcia)

anys, especialment a través de la xarxa d’Arxius Municipals de
9.30 h

Taula rodona
Les agregacions i la planificació de la gran Barcelona 		
(primera part)
Modera: Montserrat Garrich (Esbart Català de Dansaires)
- “El cas d’Horta”, per Carlota Giménez Compte
(El Pou. Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada)
- “Els mapes com a eines d’organització i difusió de la 		
memòria històrica”, per Enrique Tárraga i Orestes Sánchez
(Arxiu Històric del Poblenou)

13.00 h

Debat final

13.30 h

Cloenda, a càrrec de Jordi Rabassa, regidor de Ciutat Vella i
de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, i de
Joaquim Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona

