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1. Dona llegint Lluita Obrera, setembre de 1978. AFB. Fons SE-GRÀ
2. Quico Pi de la Serra a la festa d'inauguració de la Unió Local de CCOO al carrer Padilla, 21 d'octubre de 1978. AFB. Fons SE-GRÀ
3. Treballadores del tèxtil en manifestació contra l’atur, maig del 1978. AFB. Fons SE-GRÀ
4. Manifestants de SEAT, 10 de gener de 1979. AFB. Fons SE-GRÀ 
5. Manifestació a favor de la llibertat sexual al seu pas pel passeig Colom, 26 de juny de 1977. AFB. Pérez de Rozas
6. Manifestació ecologista, 18 de febrer de 1977. AFB. Pérez de Rozas
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Associació 
Consell de Cent

Organització:

Institut dels Passats Presents
Arxiu Municipal de Barcelona

Amb la participació de:

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Carrer de Santa Llúcia, 1

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Carrer del Bisbe Caçador, 4

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
Plaça de Pons i Clerch, 2, 2a planta

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça de Lesseps, 20-22

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
Carrer de la Creu Coberta, 104

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Centre Cívic Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 274-276

El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12

Museu d’Història de Barcelona
Plaça del Rei, s/n

Amb la col·laboració de:

1979
-

2019



Acte institucional
Conferència a càrrec de Saskia Sassen i Oriol Nel·lo
13 de març de 2019 a les 18.30 h al Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona      

Coincidint amb la proximitat del dia en què fa 40 anys que van tenir lloc les primeres eleccions
municipals democràtiques després del franquisme, se celebra l’acte inaugural que donarà 
el tret de sortida al conjunt d’activitats que es presenten al llarg del 2019 per commemorar 
aquesta efemèride.

Tercer Cicle de Conferències
Gent de la Casa Gran (1977-1983)
21 de març, 4 i 25 d’abril de 2019 a les 18 h a la Sala Martí l’Humà. 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Espai per a l’anàlisi de les iniciatives, els plans i les propostes promogudes per l’Ajuntament 
de Barcelona durant la transició democràtica, especialment dels serveis culturals, els districtes 
i la mobilització veïnal de la ciutat.

Exposició 
La democràcia al carrer (1977-1979)
Del 16 de maig al 15 de setembre de 2019 al Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM)

Exposició de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona sobre el fons fotogràfic del col·lectiu SE-GRÀ 
(Serveis Gràfics). Es tracta d'un conjunt de fotografies dels anys 1977 i 1979 que representen 
una exhaustiva crònica de la transició i  els debats generats en aquest període. Una mostra 
dels carrers com un espai comú on es fa visible la construcció de la nova ciutat.

L’exposició s’estructurarà en tres àmbits temàtics: el món del treball, els drets sexuals, 
i les manifestacions culturals. 

 II Jornada amb els centres d'estudis i recerca de Barcelona 
La recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica
1 de juny de 2019 al Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM)

Jornada que aplega els centres de recerca local que investiguen i difonen el passat 
de la història de la ciutat. Enguany tracta de la participació dels centres d’estudis en els canvis 
socials, culturals i en la recuperació de la història local com a elements impulsors 
de la democràcia als barris.

Exposició 
Fer la Barcelona democràtica. 
La il·lusió dels aprenents (1979-1983)
Del 19 de juny de 2019 al 28 de febrer de 2020 a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB)

Aproximació a l'obra de govern i els projectes del primer consistori democràtic. A partir 
dels documents originals conservats als fons de l'AMCB, els ciutadans i ciutadanes podran 
conèixer a quins reptes s'enfrontaven els nous regidors, els projectes, propostes, idees que 
s'havien plantejat a partir de 1979 per capgirar la Barcelona franquista i convertir-la en 
una ciutat moderna i democràtica.

Exposicions
Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris
Aquest projecte està format per tres exposicions, que es duen a terme en tres districtes 
de la ciutat: Gràcia, Sants i Nou Barris. Les tres mostres expositives volen visualitzar 
la ciutat abans i després de les primeres eleccions municipals democràtiques, del 3 d’abril 
de 1979. Com era la ciutat i alguns dels seus barris a la sortida de la dictadura; la formació 
del primer govern municipal democràtic; com havia de ser la nova ciutat, amb els projectes 
de modernització, la descentralització organitzativa i administrativa, els reptes urbanístics, 
l’esclat de la llibertat als carrers, els moviments culturals populars, etc. Tots aquests 
aspectes són recollits en les tres exposicions, que volen recordar-nos els primers passos 
que es van fer, i el context en el qual es van fer, per fer de Barcelona una ciutat 
democràtica, cultural i moderna.

Cadascuna de les exposicions es complementarà amb una taula rodona vinculada a 
la temàtica més característica de cada districte: cultura i associacionisme a Gràcia, 
el nou urbanisme a Sants, i els moviments socials a Nou Barris. 

GRÀCIA
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia. Sala d’exposicions de la Biblioteca Jaume Fuster
Exposició: Del 6 de setembre al 20 d’octubre de 2019
Taula rodona: “Gràcia: cultura, festes i associacionisme” 
(10 d’octubre de 2019, a les 18.30 h)

SANTS
Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc. Sala d’exposicions Anselm Cartañà
Exposició: Del 26 de setembre de 2019 al 5 de gener de 2020
Taula rodona: “Sants: transformar i democratitzar el barri (i la ciutat)” 
(14 de novembre de 2019, a les 18.30 h)

NOU BARRIS
Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris. Centre Cívic Can Basté
Exposició: Del 5 de setembre al 5 d’octubre de 2019
Taula rodona: “Nou Barris: la dignitat de la lluita des del nord de la ciutat”
(19 de setembre de 2019, a les 18.30 h)

XVI Congrés d’Història de Barcelona
Barcelona. Del franquisme a la democràcia. 
El protagonisme de la ciutadania  (1973-1983)
27 i 28 de novembre de 2019 a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

Sessions per aprofundir en el coneixement del període que inclou els darrers anys 
de la dictadura franquista i els primers moments de la construcció d’un sistema 
democràtic molt fràgil, que es va anar consolidant entre l’immobilisme, la reforma 
i la ruptura, i que va suposar un canvi en l’àmbit local-municipal.

CELEBREM
ELS 40 ANYS 
DELS AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS

Aquest 2019 es compleixen 40 anys de les primeres 

eleccions municipals democràtiques després del 

franquisme. Per commemorar aquesta important 

efemèride, l’Ajuntament de Barcelona organitza

un seguit d’activitats amb l’objectiu de recuperar

la memòria d’uns anys decisius de mobilitzacions 

veïnals i laborals, així com de reivindicacions 

polítiques, socials i culturals que han configurat

la nostra ciutat d’avui.

A través d’exposicions amb importants documents

gràfics conservats als arxius de la ciutat, i també 

amb la celebració d’espais de participació i reflexió,

us convidem a conèixer l’impacte dels primers anys

de democràcia per a Barcelona, la seva ciutadania

i per a la pròpia organització municipal.

Consulta totes les activitats a 

barcelona.cat/40anys-democratics


