
GENT DE 
LA CASA GRAN 
(1977-1983)
PRIMER CICLE DE CONFERÈNCIES 
15.02-29.03.2017

 
  

 

 

museuhistoria.bcn.cat
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc: 
MUHBA Plaça del Rei, 
sala Martí de l’Humà.
Entrada gratuïta. 
Es recomana reserva prèvia.

Informació i reserves:
Tel. 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres 
feiners, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h.
www.museuhistoria.bcn.cat

17
/0

2/
01

/F
LY

 
    

   
   

   
 A

ju
nt

am
en

t d
e 

B
ar

ce
lo

na
. C

ol
ita

, 1
98

7 
   

   
   

   
   

 D
LB

.3
67

6-
20

17



L’Associació Consell de Cent i el MUHBA, 
organitzen un cicle de conferències per analit-
zar i discutir les iniciatives, els plans i les 
propostes promogudes per l’Ajuntament de 
Barcelona a la ciutat durant la transició 
democràtica, fins a les eleccions municipals 
de 1979.

Tot un seguit de protagonistes d’aquell 
moment històric, raó del títol Gent de la Casa 
Gran, ens explicaran els processos viscuts i 
les problemàtiques generades entorn de la 
gestió i de les transformacions produïdes 
aquells anys a l’Ajuntament de Barcelona, 
en camps com l’urbanisme, la planificació i 
les finances. Altres temes com els referents 
a: serveis a les persones, cultura i altres es 
tractaran en un proper cicle.

Després de les intervencions generals intro-
ductòries a les temàtiques plantejades, es 
generarà un debat centrat sobretot en el 
paper dels funcionaris, gestors i tècnics 
presents en aquell moment històric i impli-
cats en la gestió de la Casa Gran, a fi de 
recollir experiències viscudes i, alhora, visua-
litzar algunes de les problemàtiques que 
formen part de la nostra memòria històrica 
que fins ara no han quedat registrades en la 
bibliografia existent.

 
  

 

1.
LA TRANSICIÓ A BARCELONA. 
LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 1979
Taula-debat amb Jordi Borja i Enric Truñó.  
Presidida i moderada per: Eugeni Forradellas. 
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés.
Dimecres 15 de febrer, de 18.30 a 20.30 h.

2.
URBANISME: DEL PLA COMARCAL A LA PLANIFICACIÓ 
DEMOCRÀTICA
Taula-debat amb Joan Antoni Solans i Rafael Cáceres. 
Presidida per: Josep Miquel Abad.
Moderada per: Joan Roca.
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés.
Dimecres 1 de març, de 18.30 a 20.30 h.

3. 
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, SISTEMES D’INFORMACIÓ 
I COMUNICACIÓ
Taula-debat amb Manuel de Forn i Ernest Maragall. 
Presidida per: Guerau Ruiz Pena. 
Moderada per: Carme San Miguel.
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés.
Dimecres 15 de març, de 18.30 a 20.30 h.

4. 
ECONOMIA I FINANCES: PRESSUPOST I ENDEUTAMENT
Taula-debat amb Joan Angelet i Guillem Sánchez.
Presidida per: Joaquim de Nadal.
Moderada per: Antoni Comas. 
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés.
Dimecres 29 de març, de 18.30 a 20.30 h.

Coordinació: 
Eugeni Forradellas, Joan Fuster, Carme San Miguel i Joan Roca.
Comitè organitzador: 
Associació Consell de Cent i Museu d’Història de Barcelona.


