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1. Antecedents
El 4 de novembre de 1921 es produí l’agregació a Barcelona del municipi de Sant Vicenç de Sarrià, que incloïa Sarrià, Pedralbes1 i les Tres Torres. Culminava un procés que havia començat
l’abril de 1897 gràcies al Decret d’Agregació, que va permetre la incorporació d’un seguit de
municipis del pla a la ciutat: Sants, les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de
Palomar i Sant Martí de Provençals. Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació
d’Horta. Val a dir que el mateix municipi de Sarrià havia crescut amb la incorporació de Vallvidrera2 (el 1890) i d’una part de l’antic municipi de Santa Creu d’Olorda (el 1916).
Si l’enderrocament de les muralles i el projecte d’ordenació de l’Eixample va fer possible que
Barcelona deixés de ser una ciutat medieval per convertir-se en una urbs industrial moderna,
l’agregació de Sarrià va ser una peça clau en la transformació de Barcelona, que la va convertir
en una gran capital a escala europea.
Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i va establir els límits de la ciutat tal com la coneixem
avui dia.

2. Justificació
El Districte de Sarrià - Sant Gervasi vol commemorar aquell moment de fa cent anys per la seva
gran rellevància històrica, alhora que es posa en relleu l’evolució de l’antiga Vila de Sarrià fins a
l’actual barri (part del districte i de la ciutat) i les implicacions d’aquesta evolució en tres aspectes bàsics: l’urbanístic i arquitectònic, el social i cultural, i el referent al model de governança.

3. Projecte
La proposta es basa en la creació d’una programació d’activitats cuinada conjuntament entre el
Districte, les entitats socioculturals del barri (i d’altres del districte o ciutat) i el suport de l’Arxiu
Municipal del Districte i del Museu d’Història de la Ciutat. S’elaboraran també materials de difusió i de record de l’efemèride. La voluntat és reconstruir la llarga història de Sarrià i Barcelona a
través d’una programació diversa on càpiga el conjunt d’activitats organitzades des del mateix
Districte així com les que puguin sorgir del teixit social i veïnal.

1. Pedralbes va passar l’any 1979 a formar part de Districte de Les Corts.
2. Les Planes formava part de Vallvidrera
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A aquest efecte, es crearà una Comissió Organitzadora amb presència de membres dels grups
municipals amb representació al Consell Plenari, representants de les entitats històriques del
barri (o dedicades a la recerca i difusió de la història local) i dels serveis tècnics del Districte.
D’aquesta Comissió en dependrà un grup de treball més tècnic, que s’haurà d’encarregar de definir i perfilar els materials, el programa del Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona i, evidentment, el seu calendari.
La Comissió Organitzadora, doncs, proposarà les línies generals de treball i de la programació a
desenvolupar, i en farà el seguiment periòdic. Serà presidida pel regidor del Districte i coordinada pel conseller de Cultura i Memòria Històrica, amb l’ajut i suport de la gerència del Districte
per mitjà de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori.
Podran formar part de la Comissió Organitzadora les entitats de Sarrià - Sant Gervasi (o de la
ciutat) que vulguin fer aportacions en els diferents àmbits de treball i que puguin aportar documentació procedent d’arxius públics (com els ja esmentats Arxiu Municipal del Districte o el mateix MUHBA, que té una seu a Vil·la Joana) o privats (com l’Arxiu dels Blaus, entre d’altres). Val a
dir que a l’Arxiu del Districte es conserva la documentació de l’antic municipi de Sant Vicenç de
Sarrià, que és la més voluminosa i ben conservada de tots els antics municipis del pla de Barcelona.
Així mateix, es veu necessària la creació d’una imatge i d’un logo que serveixi de paraigües i nexe d’unió del conjunt d’activitats que s’organitzin amb motiu de la commemoració d’aquest Centenari, i part de la feina, per tant, també anirà enfocada en aquest sentit.

