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Enguany celebrem la quarta jornada amb l’Ajuntament de Bar-
celona, en una col·laboració que ha estat molt profitosa perquè 
ens ha permès intercanviar experiències i adquirir coneixements 
sobre diferents temàtiques. Al llarg d’aquests anys hem tractat 
diferents temes dels àmbits de la cultura popular i d’incidència 
social i la seva correspondència amb les polítiques municipals 
que desenvolupem als nostres pobles i ciutats.
Fent memòria de les jornades celebrades fins ara, totes han es-
tat relacionades amb un moment de canvi normatiu i de reflexió 
en el món local. La primera edició vàrem comentar la directiva 
europea sobre pirotècnia i vàrem poder debatre sobre la cultu-
ra del món del foc. En una segona edició, vàrem tractar les po-
lítiques municipals sobre la gestió del pluralisme religiós en el 
moment en que s’aprovava la normativa sobre centres de culte. 
L’any passat vàrem abordar la problemàtica del petit comerç, en 
un moment en que s’estava transposant la directiva de serveis 
i s’estava modificant tota la normativa que afectava en aquest 
àmbit no tan sols econòmic sinó vertebrador del model social 
dels nostres pobles i ciutats.
Ara, quan aviat celebrarem trenta-dos anys de l’elecció dels pri-
mers Ajuntaments democràtics, és moment de fer memòria i 
recordar com es va haver d’afrontar unes reformes necessàries 
amb molt pocs recursos disponibles, però més enllà de la his-
tòria institucional cal recordar també tota la història realitzada 
per un munt de ciutadans sense l’esforç dels quals no seriem 
on som. En la jornada que avui presentem parlarem dels ajun-
taments i la recuperació de la memòria, i tractarem tant la me-
mòria històrica com la memòria popular, recordant com la vida 
quotidiana de les persones és font de coneixement intergene-
racional i preservació del patrimoni immaterial que cal conèixer 
i difondre per comprendre millor el nostre present.
Les polítiques municipals sobre la memòria són l’objecte de la 
jornada d’enguany. Hem volgut centrar-nos en conèixer diferents 
experiències al territori de Catalunya, des de l’àmbit més rural 
fins a l’àmbit més metropolità, des dels museus més especia-
litzats als d’àmbit més general perquè qui perd els seus orígens 
perd la seva identitat.

Organització

Ajuntament de Barcelona i Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.

Coordinació Tècnica

Sr. Emili Heredia (Ajuntament de Barcelona) i Sr. Rafael de Yza-
guirre (Associació Catalana de Municipis).

Programa

Jornada “Els ajuntaments i la recuperació de la Memòria”

9:30 h
Inauguració
Il·lm. Sr. Salvador Esteve. President de l’ACM i alcalde de Martorell
Il·lm. Sr. Ignasi Cardelús. Delegat de Presidència i Relacions Institucional de l’ajuntament 
de Barcelona.

10:00-10:45 h
Ponència “Els ajuntaments i la recuperació de la Memòria”
Sr. Francisco García Lorenzana. Historiador
Sr. Giovanni Marzocchi. Tècnic municipal de l’ajuntament de la Roca del Vallès i responsa-
ble de l’Arxiu de la Memòria Popular

10:45 -11:00 h
Pausa

11:00-11:30 h
Ponència “Els ajuntaments i la memòria històrica”.
Sr. Francesc Xavier Menèndez. Cap de Patrimoni Cultural de l’ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat.

11:30-13:30 h
Taula rodona “Experiències municipals sobre la memòria popular”.
Sra. Eva Leucó. Representant del Grup de Recerca Local de Taradell
Sr. Ramon Sagués. Director del Museu de Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Sr. Miquel Martí. Director del Museu de Palamós

13:30 h
Cloenda
Sr. Josep Maria Matas i Babón. Secretari General de l’ACM
Sr. Vicens Sanclemente. Ajuntament de Barcelona.
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