
Organització:
Institut dels Passats Presents
Arxiu Municipal de Barcelona

Direcció:
Ricard Vinyes
Joaquim Borràs

Comitè assessor:
Xavier Tarraubella
Joan Àngel Frigola
Núria Bosom

Coordinació i gestió:
Daniel Venteo

Col·laboració:
Institut Ramon Muntaner (IRMU)
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC)

Reptes i oportunitats
de la recerca local
a Barcelona

JORNADA

T’interessa la història de Barcelona? Vols conèixer els centres 

de recerca local que investiguen i difonen el passat de la 

història de la ciutat? Vols consultar el patrimoni documental 

custodiat per l’Arxiu Municipal de Barcelona? 

El dissabte 17 de juny, el Born Centre de Cultura i Memòria 

acull una jornada que aplega centres de recerca, investigadors 

i arxivers per conèixer quines són les principals recerques i 

recursos documentals sobre la història local a la ciutat.

El Born Centre de Cultura i Memòria
Sala Moragues
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona

Activitat gratuïta 
Places limitades

Informació i inscripcions: fins al 14 de juny de 2017 
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius
Telèfon i correu electrònic: 93 402 76 07 / arxcap@bcn.cat

Per formalitzar la inscripció cal aportar les següents dades: nom 
i cognoms, adreça electrònica, telèfon de contacte i, si escau, 
entitat vinculada.

D’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals recollides formen part d’un fitxer automatitzat. Aquest 
fitxer compleix amb les mesures i els nivells de seguretat exigits legalment.

elbornculturaimemoria.barcelona.cat

barcelona.cat/arxiumunicipal

#born17juny 

El Born CCM
Dissabte 17 de juny de 2017

de 9 a 18 h



9.00 h Recepció i lliurament de documentació

9.30 h Inauguració de la jornada

 A càrrec de Ricard Vinyes, Comissionat de Programes 

 de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona

9.45 h  Ponència

 Trajectòria recent de la recerca local a Barcelona

 A càrrec de Joan Àngel Frigola, periodista i historiador

10.30 h  Ponència

 L’IRMU i la CCEPC, dues entitats al servei    

 de la recerca local

 A càrrec de M. Carme Jiménez, directora de l’Institut   

 Ramon Muntaner, i Josep Santesmases, president de la   

 Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

11.15 h  Pausa del matí

11.45 h  Taula rodona i debat

 Aportacions dels centres d’estudis a la    

 recerca i difusió de la història de Barcelona 

 Amb la participació de Manuel Martín Pascual (Centre   

 d’Estudis Ignasi Iglésias), Josep Guzmán (Centre   

 d’Estudis i Recerca Històrica del Poble-sec), Josep Maria  

 Contel (Taller d’Història de Gràcia), Jordi Morell   

 (Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa) i Gregor Siles 

 (Tot Història Associació Cultural). 

 Modera: Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu Històric 

 de la Ciutat de Barcelona

Organitzada per l’Institut dels Passats Presents i l’Arxiu  
Municipal de Barcelona, El Born Centre de Cultura i 
Memòria acull el dissabte 17 de juny de 2017 una trobada 
de centres d’estudis i estudiosos a l’entorn dels reptes i 
les oportunitats de la recerca local a Barcelona. 

Es tracta d’una jornada destinada a donar a conèixer la 
situació actual dels estudis sobre memòria històrica 
dels barris de la capital catalana. Les sessions seran 
una oportunitat per posar en comú les experiències dels 
centres de recerca i els investigadors sobre la història 
dels barris de Barcelona i els recursos municipals en 
matèria d’arxius al servei de la ciutat. La trobada està 
adreçada, en particular, als membres de centres d’estudis 
i investigadors i, en general, a totes aquelles persones 
interessades en la recerca sobre història de Barcelona.

L’organització d’aquesta jornada s’emmarca en la 
col·laboració que l’Arxiu Municipal de Barcelona ha 
mantingut al llarg dels anys, especialment a través de 
la xarxa d’Arxius Municipals de Districte, amb els centres 
d’estudis del territori. 
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12.45 h  Taula rodona i debat

 Els fons d’imatges en la recerca local sobre els barris

 Amb la participació de Jordi Fossas (Arxiu Històric   

 del Poblenou), Jordi Sànchez (Arxiu Històric de Roquetes),  

 Oriol Granados (Centre d’Estudis de Montjuïc), Antonio   

 Herrera (Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals) i 

 Lluís Gelis (Associació de Festes de la Plaça Nova). 

 Modera: Jordi Serchs, director de 

 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

14.00 h Pausa del migdia

16.00 h  Ponència 

 L’Arxiu Municipal de Barcelona en el segle xxi

 A càrrec de Joaquim Borràs, Arxiver en Cap 

 de l’Ajuntament de Barcelona

16.45 h  Taula rodona i debat

 La revolució digital i els nous perfils investigadors

 Amb la participació dels blocaires Miquel Barcelonauta, 

 Enric Comas, Valentí Pons, Ricard Fernández Valentí i

 Agus Giralt. 

 Modera: Dolors Visa, arxivera municipal 

 dels districtes de Ciutat Vella i l’Eixample

18.00 h  Cloenda

PROGRAMA


