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ACTA DEL CONSELL DE CULTURA DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 
Data: 16 d'abril de 2018, 19h 

Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/Creu Coberta, 104, sala Anselm Cartañà) 

 
 
Conselleres/es: 
Joan Sanromà,   Conseller de Cultura del Districte, Grup municipal Barcelona en Comú 
Sergi Sarri,   Conseller Grup Municipal Demòcrata 
Jordi Fexas,  Conseller Grup Municipal ERC 
Àngels Boix  Consellera Grup Municipal PSC 
Neus Roca,   Consellera Grup Municipal CUP 
José Antonio Calleja, Conseller Grup Municipal PPC 
 
Membres d’entitats i altres: 
Josep Guzmán Vila,  Coordinadora d'Entitats de Poble-sec 
Àngels Gómez,  The Sound Dreamers 
Maria Rosa Blanes,  Cerhisec 
Josep Fabra,   Cerhisec 
Joan Pallarola,   Col·lectiu d'Artistes de Sants  
Ricard Busquets,  Sants 3 Ràdio 
Ramon Font,   Sants 3 Ràdio 
Joaquim Garreta,  FSS 
Lluïsa Erill,   Secretariat d'Entitats SHB 
Joan Manel V. Parisi,    Secretariat Entitats 
Agustí Giralt,   Lleialtat Santsenca 
Neus de Haro  Consellera 
Albert Deusedes Conseller 
Sergi González 
Joan Gimeno 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Alfons Vidal   
Germà Iturrate,   Arxiu Municipal del Districte 
Núria Bosom,  Direcció Sistema d'Arxius 
Maria Rengel  D.S. persones i territori 
 
Persones Assistents: 25 
 
 
 
Ordre del dia 

1) Aprovació acta sessió anterior 
2) Presentació del projecte de Rehabilitació de la Nau 8 de Can Batlló per adequar-la 

com a nou Arxiu de la ciutat de Barcelona a càrrec de l'arxiver en cap Sr Joaquim 
Borràs. 

3) Nova edició Projecte “Un passeig per la lectura” 
4) Expresants 2018 
5) Presentacions de llibres a la seu del districte 
6) Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Joan Sanromà, Conseller de Cultura del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda a les 
persones assistents i llegeix l'ordre del dia previst.  
 
S'excusa la presència d'Elvira Aguirre, tècnica del Districte, que està de baixa. 
 
Es recorda que si es fan arribar les revisions per correu electrònic, es modificarà l'acta i es 
tornarà a enviar. 

 
 

2. Presentació del projecte de Rehabilitació de la Nau 8 de Can Batlló per adequar-la 
com a nou Arxiu de la ciutat de Barcelona a càrrec de l'arxiver en cap, Sr Joaquim 
Borràs. 

 
. 
El projecte que es presenta és un projecte important a nivell de ciutat que dóna resposta a la 
problemàtica d'espai en què es troben els arxius de barri i de la ciutat de Barcelona. Es tracta 
de la unió dels 20 centres d'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona, tornant així al model inicial de 
l'arxiu municipal. 
 
La llei catalana obliga a tenir el patrimoni protegit i amb qualitat de les infraestructures. En el 
cas de l'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona, la manca d'espai no pot assegurar aquestes 
condicions a tots els arxius. A tall d'exemple, l'Arxiu Contemporani està al 90% o més de la 
seva capacitat, l'Arxiu Històric al 87%, alguns Arxius Municipals han demanat la custòdia 
externa d'algunes caixes i els Arxius Centrals de Sectors estan al 95% de la seva capacitat. 
 
La unificació de l'arxiu suposarà conservar l'arxiu en un espai adequat, oferir espais de treball 
als investigadors, adequar espais per la digitalització i la restauració de documents i tindrà 
capacitat d'organitzar activitats i fer exposicions.  
 
Els objectius que persegueix aquesta iniciativa són els següents: 

 Concentrar en un únic edifici els serveis que es donen als ciutadans, a les empreses i 
als investigadors, per ser més eficaços. 

 Evitar els riscos actuals de pèrdua d’informació, de litigis per manca de proves i de 
desaparició del patrimoni històric. 

 Contribuir des del patrimoni documental a enfortir la memòria històrica i la construcció 
d'una ciutadania crítica per l'enriquiment col·lectiu de la ciutat. 

 Reduir les despeses d'infraestructures i en programes corrents per assolir una bona 
economia d'escala. 

 Esdevenir un centre referent a nivell internacional que aposta per la innovació i la 
qualitat dels programes i els serveis als usuaris. 

 Reunir en un únic fons totes les col·leccions i fons documentals actualment dispersos 
en diversos centres, i amb espai suficient per als ingressos pendents. 

 
El projecte està en fase de concurs. Al juliol es redactarà la proposta, la qual haurà d'incloure: 

 Un únic equipament pels més de 57 quilòmetres de documentació de l'Arxiu Municipal. 

 Espai per a un gran centre cultural amb programació pròpia, basada en el patrimoni 
històric i el contemporani. 

 Capacitat per acceptar donacions de particulars, famílies o empreses. 

 Millorar el servei a la ciutadania des d'un únic centre de consulta de la informació. 

 Cafeteria i llibreria 
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A l'àrea pública (5.135 m
2
) es preveu: 

 Vestíbul general, 2 sales d'exposicions, Espai Bruniquer, 3 aules didàctiques, Auditori, 
Sala polivalent, Cafeteria, Botiga i llibreria. També una sala de consulta general (84 
usuaris), Sala d'investigadors i consulta de fotografia i audiovisuals (30 usuaris), sales 
de treball per a grups i cabines de consulta. 

  
A l'àrea interna (12.535 m

2
) es preveu: 

 Espai d'ingrés de la documentació, espai de direcció i administració, espai de 
conservació dels documents, espai de serveis i logística, ingrés i custòdia documental, 
espai de tractament i descripció, serveis de digitalització, restauració i conservació. 

 
Hi ha la intenció de crear un espai de material audiovisual a l'arxiu. 
 
S'obre un torn de paraules. 
 
Propostes/Comentaris Respostes 

Sergi González felicita el projecte que es 
presenta. Pregunta quin és el posicionament 
respecte els Arxius de Districte i proposa que 
una funció que poden mantenir és com a 
punt de trobada i reserva d'arxius a arxivar. 

Joaquim Borràs respon que la idea és 
concentrar-ho tot en un edifici. Els Arxius 
de Districte mantindran algunes activitats, 
com rebre documentació, però 
desapareixeran tal  com es coneixen avui 
en dia. S'ha de tenir en compte que 5 dels 
10 arxius de districtes s'han de renovar. 
Cal estudiar el model organitzatiu, que 
des de Can Batlló s’irradiïn exposicions i 
activitats cap a la resta del territori. 
Recorda que les condicions d'arxivament 
del nou arxiu seran immillorables. 
 

August Giralt expressa que li sembla una 
aposta en positiu pel que fa a la conservació 
de la documentació però que pot representar 
un perill de distanciament dels territoris, 
també en el sentit de recaptació de fons de 
particulars i entitats del barri. Caldrà pensar 
projectes que ajudin a mantenir el contacte 
amb la ciutadania i la xarxa comunitària. 
 

Hi ha acord amb aquest punt. Caldrà 
dissenyar una política de captació de fons 
i serà un dels aspectes claus a treballar. 

Joan Sanromà fa èmfasi en la possibilitat de 
pèrdua de proximitat amb l'usuari i el ciutadà. 
També posa l'accent en la forma d'arxivar, i 
pregunta si serà per temes o per districte. Cal 
donar importància a la proximitat i a la 
sensibilitat, més que cap a les empreses, 
també als familiars perquè puguin arribar els 
fons. 
 

Es comparteix la necessitat de treballar 
des de la visió de la proximitat. No obstant 
això puntualitza que avui en dia és difícil 
recollir fons familiars i personals a causa 
de la manca d'espai. Ara mateix, molts 
d'aquests fons es troben en altres arxius, 
com el de les fàbriques de Sant Martí, que 
es troben a Sant Cugat.  
Pel que fa a l'ordenació dels fons, 
quedaran ben delimitats i no es 
barrejaran, per tal de ser més eficients. 
 

Josep Guzmán pregunta pels horaris per tal 
que siguin prou amplis, de manera que 
tothom hi pugui accedir. 

Es preveu l'ampliació d'horaris donada la 
concentració d'arxius. Així doncs, s'obrirà 
matí i tarda i també dissabte matí, de 
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Pregunta si amb la digitalització, els 
documents primaris deixaran d'existir.  

forma ininterrompuda. 
Sobre la digitalització, es pretén que la 
informació històrica quedi digitalitzada i 
poder consultar-la en línia. Es treballa en 
un programa de fons històrics del districte 
digitalitzats i accessibles.  
També està vinculada a la conservació 
preventiva. Hi ha documentació que per la 
fragilitat i l'ús que se n'ha fet, s'ha anat 
deteriorant. La idea és tenir un arxiu físic i 
un arxiu digital.  
 

Joan Manel Parisi pregunta si seran 
necessaris més recursos humans. 
També proposa la possibilitat de crear un 
Consell de l'Arxiu de la Ciutat. 
 

Es respon que s'ha pensat crear un 
Consell de l'Arxiu de la ciutat amb 
representació dels actors professionals, 
universitaris, de barris i ciutadania en 
general per treballar conjuntament, 
presentar programes i rebre feedback. 
Sobre els recursos humans encara no 
tenen els números, però el personal serà 
l'actual (100 persones aproximadament). 
Un cop fet el model organitzatiu de l'arxiu, 
es dibuixarà els perfils professionals 
requerits. 
 

Joan Sanromà respecte el fons històric de 
Sants, pregunta si el llegat de la Unió 
Excursionista de Sants cedit a Can Batlló, 
patirà alguna variació. 

S'explica que tots els fons que ingressen 
queden identificats segons procedència i 
quedarà sempre com a fons de la Unió 
Excursionista. Des del punt de vista de  
l'investigador, és més fàcil trobar tota la 
informació en un sol lloc. Així doncs, en 
quedarà distingida la procedència. 

 
Es recorda que a mesura que el projecte vagi avançant, s'aniran explicant les novetats.  
 
 

3. Nova edició “Un passeig per la lectura” 
 

El conseller Joan Sanromà explica que aquesta proposta tindrà lloc als Jardins de la Rambla de 
Sants i que els agradaria estendre la proposta a Poble-sec i La Marina. No obstant això, per 
manca de temps no serà possible aquest any. 
 
El format de l’acte serà el mateix que el de l'any anterior, i s'ha ampliat el nombre d'actuacions. 
També cantarà la Coral Sant Medir i es gaudirà de l'espectacle “Maleïdes Guerres”, ja presentat 
fa uns mesos al Centre Catòlic de Sants i al Centre Cívic Albareda. També es comptarà amb la 
presència del Grup d'Artistes de Sants i dels premis Amadeu Oller i Jocs Florals, així com la 
participació de grups de Rap i altres entitats del districte de teatre. Participen d'aquest acte els 
grups de lectura de la biblioteca Vapor Vell i la presència d'algun autor santsenc que parlarà del 
seu llibre.   
L'acte començarà a les 11 del matí. S'ha editat un tríptic amb tota la informació.  
 
El dia de Sant Jordi a Poble-sec hi haurà una Fira de Sant Jordi. A la Marina, el divendres 19 
s'inicia un cicle d'actes al voltant de la biblioteca Francesc Candel.  
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També hi haurà carpes i autors firmant llibres a la plaça del Molino. Es tracta d'un acte conjunt 
entre llibreries. 
 
Es recorda que qualsevol iniciativa es pot coordinar des del Districte i es pot fer difusió des de 
l'Ajuntament del Districte mateix.  
 

4. Expresants 2018 
 

Té la paraula la Núria Bosom. Explica que el dia 12 de maig tindrà lloc la quarta edició de 
l'Expresants al Casinet d'Hostafrancs. Al matí hi haurà una rua des de Sants fins al Casinet. A 
partir del migdia hi haurà tallers per a famílies. S'oferirà un dinar popular i hi haurà una pintada 
mural a càrrec del col·lectiu d'artistes, que inclourà dibuixos de tothom qui vulgui participar.  
Aquesta activitat és oberta i gratuïta.  
 
L'objectiu d'aquest acte és oferir un aparador perquè els joves artistes mostrin les seves 
creacions: cant, teatre, música, poesia. Hi pot participar qui vulgui. Algunes escoles i entitats del 
barri també hi participen.  
 
Enguany, el cartell ha estat dissenyat per l'alumnat del batxillerat artístic de l'Escola Proa. Hi 
haurà una exposició de totes les propostes a la Sala Nova de Sant Medir.  
 
Aquesta és una activitat organitzada pel Secretariat d'Entitats i Serveis Socials amb una clara 
vocació inclusiva.  
 
 

5. Presentacions de llibres a la seu del districte 
 

Joan Sanromà fa un recordatori dels llibres presentats a la Seu del Districte. 
 

 El Sants Desaparegut, d'Albert Torras. Va ser un èxit de convocatòria, on s'exposen 
fotografies sortides de l'arxiu de Sants. 

 Novel·la policíaca de Marcel Fité, ambientada a l'Eixample i a Hostafrancs (Plaça 
Herenn). Dóna a conèixer poemes del segle XV, vinculats a la trama. 

 Presentació de la biografia de l'alcalde Dr. Jaume Aiguadé. No serà possible la 
presentació del llibre ja que encara no ha estat editat. En canvi, es realitzarà una 
xerrada sobre el Doctor Aiguadé, alcalde durant els anys 30 a Barcelona, influent 
durant els fets del 1934 i metge del dispensari que existia en l'edifici que avui acull la 
Seu del Districte de Sants-Montjuïc. 

 
Es recorda que si hi ha llibres que es presenten a Poble-sec o a La Marina, es faci saber per 
poder-ne fer difusió.  

 
 

6. Torn obert de paraules 
 

 Agustí Giralt, de la Lleialtat Santsenca, presenta les línies que s'estan seguint a nivell 
de programació cultural: 
◦ Dijous a les 19h: cicle de documentals de productores independents. 
◦ Divendres i Dissabtes: Teatre, combinant companyies amateurs del territori i 

companyies professionals que fan residència a la Lleialtat. En general, activitats 
gratuïtes. 

◦ Dissabtes 13h: Actuacions musicals en petit format. 
◦ Preparen una recollida de fotografies de la Lleialtat, per fer memòria històrica de 

l'espai. Quan tinguin més informació, la presentaran. 
 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 

 

 
Acta del Consell de Cultura del Districte Sants-Montjuïc, 16 d'abril de 2018  6 

 Des de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec, es recorden les següents dates: 
◦ Es recorda que el 2019 se celebraran els 100 anys de la Canadenca La 

Coordinadora d'Entitats de Poble-sec celebrarà els seus 20 anys. 
◦ El 150è aniversari de la fundació del barri del Poble-sec, coincidint amb la 

desmilitarització de la muntanya de Montjuïc. 
◦ La Fundació Sant Pere Clavé fa 70 anys i volen programar activitats al voltant de 

l'aniversari. 
 

 Joan Sanromà també explica que la Lleialtat també col·labora amb els actes al voltant 
de la figura de Francesc Boix. S'inaugurarà una exposició el dia 8 de maig a Cotxeres 
de Sants, i hi haurà un acte prèviament a la Lleialtat. La biblioteca Francesc Candel 
també hi participa. Hi haurà una conferència sobre Boix a càrrec del seu biògraf, el 
Professor Bermejo. També es presentarà un còmic, una pel·lícula i un documental a 
partir de les seves fotografies. L'exposició ha estat produïda pel Centre d'Estudis 
Ilerdencs. Estan molt contents de presentar aquesta iniciativa.  
La inauguració serà a les 19h a la Lleialtat i a les 19,45h a Cotxeres de Sants.  

 

 Fran del col·lectiu d'artistes: Explica que s'han exposat quadres a diversos comerços 
de Sants-Les Corts. Es pot fer una ruta per veure les obres.  
 

 Agustí Giralt comenta que la Lleialtat està mirant d'impulsar una coordinadora de grups 
amateurs de teatre, per compartir inquietuds, donar eines i conèixer espais per assajar, 
actuar, etc.  
 

 Joan Sanromà valora que seria interessant que, de la mateixa que les entitats 
esportives es tenen en compte al Pla d'Equipaments, es pot defensar la necessitat 
d'aquests espais per part de les companyies teatrals i arts escèniques en general. 

 Es recorda que al juny se celebra la nit dels museus. Es recomana especialment anar a 
veure els espectacles dels alumnes de l'Institut del Teatre, com a mostra del que allà hi 
estudien. 

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la reunió.  


