
GENT DE 
LA CASA GRAN
(1977-1983) 
TERCER CICLE DE CONFERÈNCIES
MUHBA PLAÇA DEL REI 
21.03 - 4 i 25.04.2019

 
  

 

 

Amb la col·laboració de:

INFORMACIÓ GENERAL

MUHBA Plaça del Rei
Sala de Martí l’Humà

Entrada gratuïta 

Informació i reserves
Tot i que l'entrada és gratuïta, 
cal fer la reserva prèvia al web: 
barcelona.cat/museuhistoria/reserves

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

Associació 
Consell de Cent
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L’Associació Consell de Cent i el MUHBA 
organitzen el tercer cicle de conferències per 
analitzar i discutir les iniciatives, els plans i 
les propostes promogudes per l’Ajuntament 
de Barcelona durant la transició democràtica.

En el primer i segon cicle de conferències, 
que tingué lloc entre febrer i març de 2017 i 
2018, 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, les finances, 
l’àrea metropolitana, la via pública i el servei a 
les persones. Ara es proposa un nou cicle de 
conferències per tractar els serveis culturals, 
els districtes i la mobilització veïnal. 

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.

Enguany aquest programa forma part dels 
actes commemoratius dels 40 anys de les 
primeres eleccions en democràcia.

 
  

 

1. 
BARCELONA I LA CULTURA
Presideix: Rafael Pradas
Modera: Joan Fuster i Sobrepere
Hi intervenen: Joan Anton Benach i Maria Teresa Ocaña
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés
Dijous 21 de març, de 18 a 20.30 h

2.
BARCELONA I ELS DISTRICTES
Presideix: Albert Batlle 
Modera: Joaquima Alemany
Hi intervenen: Simó Artigas i Margarita Obiols
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés
Dijous 4 d’abril, de 18 a 20.30 h

3.
BARCELONA I EL MOVIMENT VEÏNAL
Presideixen: Eugeni Forradellas i Joan Roca
Modera: Germà Vidal
Hi intervenen: Fernando Pindado, Andrés Naya 
i Custodia Moreno 
Fila zero amb la presència de persones que van participar 
directament en el procés
Dijous 25 d’abril, de 18 a 20.30 h

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

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


