Amb la col·laboració de:

GENT DE
LA CASA GRAN

INFORMACIÓ GENERAL

SEGON CICLE DE CONFERÈNCIES
28.02-14.03-4.04.2018

Lloc:

MUHBA Plaça del Rei
Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia.
Atenció al públic:

reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra
informació: 93 256 21 22
(de dilluns a divendres
feiners, de 10 a 14
i de 16 a 19 h)

Ajuntament de Barcelona. Colita, 1987

barcelona.cat/museuhistoria

Associació
Consell de Cent

L’Associació Consell de Cent i el MUHBA
organitzen el segon cicle de conferències per
analitzar i discutir les iniciatives, els plans i
les propostes promogudes per l'Ajuntament
de Barcelona a partir de les primeres eleccions municipals promogudes pels primers
consistoris democràtics.

1.
BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA
Taula-debat sobre les institucions i les àrees de govern
Presideix: Eugeni Forradellas
Modera: Rafael Pradas
Hi intervenen: Francesc Artal i Juli Esteban
Fila zero amb la presència de persones que van participar
directament en el procés
Dimecres 28 de febrer, de 18.30 a 20.30 h

En el primer cicle de conferències que tingué
lloc el febrer i març de 2017, tot un seguit de
protagonistes d’aquell moment històric ens
explicaren els processos viscuts i les problemàtiques generades entorn de la gestió i
les transformacions produïdes aquells anys a
Barcelona, en camps com l’urbanisme, la
planificació i les finances. Ara es proposa un
nou cicle per tractar altres temes, no menys
rellevants, com el servei a les persones, la via
pública i l’àrea metropolitana.

2.
BARCELONA I ELS SERVEIS A LES PERSONES
Taula-debat sobre serveis socials, educació, salut pública
i joventut
Presideix: Eulàlia Vintró
Modera: Sara Blasi
Hi intervenen: Carme Turégano i Albert Serra
Fila Zero amb la presència de persones que varen participar
directament en el procés
Dimecres 14 de març, de 18.30 a 20.30 h

Després de les intervencions generals introductòries a les temàtiques plantejades, es
generarà un debat centrat sobretot en el
paper dels funcionaris, l’administració i
tècnics presents en aquell moment històric i
implicats en la gestió de la Casa Gran, a fi de
recollir experiències viscudes i, alhora, visualitzar algunes de les problemàtiques que
formen part de la nostra memòria històrica
que fins ara no han quedat registrades en la
bibliografia existent.

L’Associació Consell de Cent forma part del Cercle del Museu
d’Història de Barcelona.

3.
BARCELONA I ESPAI PÚBLIC: TRANSPORT I CIRCULACIÓ
Taula-debat sobre el transport públic i la mobilitat
Presideix i modera: Joan Torres i Carol
Hi intervenen: Alfredo Morales, Juli Garcia Ramon
i Miquel Bonilla
Fila zero amb la presència de persones que van participar
directament en el procés
Dimecres 4 d’abril, 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.

