
Ajuntament * de Barcelona 

LA COMMEMORACIÓ L'ANY 1997 DEL CENTENAR! DE L'AGREGACIÓ A BARCELONA DE LES 

VILES 1 ELS POBLES DEL PLA 

Justificació 

L'any 1997 s'acompleix el centenari de l'agregació deis municipis de Les Corts, Sants, Sant 

Gervasi , Sant Andreu, Gracia i Sant Martí. L'agregació a la ciutat de Barcelona de les viles i 

els pobles del pla, és un element fonamental en la configuració de la Barcelona 

contemporania. La celebració del centenari és una bona ocasió per reflexionar entorn d'aquest 

fet historie, perqué: 

1. Es tracta d'un capítol essencial per entendre la conformació de la Barcelona contemporania. 

2. Permetra aprofundir en la realitat histórica de cada barrí i la pluralitat de la ciutat, com a 

suma de diverses realitats. 

3. És un suport i un antecedent historie rellevant de l'actual política de descentralització 

municipal, i un element de conscienciació deis ciutadans de Barcelona. 

4. És un factor que ha de col.laborar a rellanc;ar i potenciar la voluntat descentralitzadora i 

participativa de I'Ajuntament. 

Activitats 

La celebració del centenari tindra com a marc general les següents realitzacions: 

1. El Congrés d'História de Barcelona -que organitza l'lnstitut Municipal d'História cada dos 

anys- es dedicara en aquesta ocasió a afavorir la reflexió sobre l'agregació, tot fent un avene; 

qualitatiu en la recerca historiogratica. 

2. Una exposició central , itinerant, donara a conéixer de manera didactica i rigorosa la historia 

de les viles i els pobles del pla, el seu procés d'agregació i la configuració de la Barcelona del 

segle XX a través de l'evolució deis barris de la ciutat. L'exposició tindra també una part 

específica dedicada a cada un deis districtes. 



3. L'inici de la publicació d'una col.lecció sobre la Historia deis Barris de Barcelona en quatre 

volums, en coedició amb Enciclopédia Catalana S. A., presentara una síntesi del passat i del 

present de tots els barris, tot recollint les darreres aportacions bibliogratiques, sense renunciar 

a l'objectiu de divulgació deis treballs. 

4. La Medalla del Centenari , es concedira als ciutadans que, a través del treball continuat al 

seu barri , han col.laborat a construir Barcelona. 

5. La participació deis ciutadans en el treball de recollir la historia oral als barris, juntament 

amb la seva opinió en temes de futur, es podra difondre a través de programes de radio i 

televisió. 

Aquest sera el marc general i de coordinació, dins del qual cada un deis districtes tara les 

seves propies activitats de celebració: Congrés d'Historia de Les Corts, Congrés d'Historia de 

Sant Andreu, Trobades de Cant Coral d'entitats del Pla de Barcelona, mostra de danses 

tradicionals del Pla de Barcelona, etc. 

Organització 

L'organització es tara a través de: 

1. Comité d'Honor, format per !'alcalde, els presidents deis Grups Municipals, els presidents 

deis Consells Municipals de Districte, el president de la Diputació i els rectors de les 

Universitats catalanes. 

2. Comité Organitzador, amb el regidor ponent de Cultura, els consellers de cultura deis 

Districtes, l'lnstitut Municipal d'Historia, la gerencia d'lmatge, !'oficina del Paisatge Urba, 

l'lnstitut d'Estudis Metropolitans, !'oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 

diversos professors d'Universitat i historiadors coneixedors de la historia de la ciutat i deis 

barris. La funció d'aquest comité sera garantir la coordinació i l'impuls de les diverses activitats 

arreu de la ciutat. 

3. Comité Executiu, amb el comissionat de l'lnstitut Municipal d'Historia i membres de l'lnstitut 

Municipal d'Historia i deis Arxius Municipals de Districte. La seva funció sera garantir la 

materialització efectiva ~e-salverse 
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íÓ, ~i Jo n uster 1 Sobre re r. 
Reg1dor ponent de Cultura · Barcelona, 16 de desembre de 1997 


