
 
  

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Les sessions es faran al Casal 
de Barri de la Prosperitat.
Pl. Àngel Pestaña, s/n 
19 h

Entrada gratuïta 

Informació i reserves
Tot i que l'entrada és gratuïta, 
cal fer la reserva prèvia al web: 
barcelona.cat/museuhistoria/reserves
o trucant al Casal de Barri de la 
Prosperitat (93 353 86 44)

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

Organització
Comissió del Centenari de la 
Prosperitat (Nou Barris) 1919-2019
i Museu d’Història de Barcelona
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CENT ANYS 
DE LA 
PROSPERITAT
TALLER DE MEMÒRIA 
HISTÒRICA
CASAL DE BARRI
DE LA PROSPERITAT
6.02-6.03.2020



DIJOUS 
6 DE FEBRER

Inicis 
Segona perifèria. Els afores 
de Sant Andreu. Les masies 
i les terres de cultiu. La 
parcel·lació i venda dels 
terrenys. El barri de Can 
Dragó. Les primeres cases. 
La  Cooperativa de la Habita-
ción Barata. Els primers 
carrers. La primera onada 
migratòria

El barri de Can Dragó
Jose Luís Oyón, historiador
Pagesos, propietaris 
i especuladors
Jordi Sànchez, Arxiu Històric 
de Roquetes - Nou Barris 
La Cooperativa de la 
Habitación Barata
Mercè Abeya, Comissió 
Centenari de la Prosperitat 

Moderador: José Manuel 
Salgado, Comissió del 
Centenari de la Prosperitat

DIJOUS
13 DE FEBRER

Vida associativa 
als anys vint, República 
i Guerra Civil
Del barri de Can Dragó al 
barri de la Prosperitat. 
Els primers plànols. Els noms 
dels carrers. Nova vida 
associativa i cultural (ateneu, 
centres republicans, associa-
ció de propietaris, entitats 
culturals, cooperatives). 
La Societat de Propietaris 
de la Prosperitat. La manca 
d’infraestructures i serveis. 
La població defensa els seus 
interessos per altres vies

L’Ajuntament: República 
i Guerra Civil
Ferran Aisa, historiador 
Associacions als anys 
vint i trenta a Nou Barris
Neus González, historiadora

 
  

 

La Comissió del Centenari de la Prosperitat 
1919-2019, de Nou Barris, i el Museu d’Història 
de Barcelona programen un cicle de tallers 
amb l’objectiu d’apropar-nos a la història del 
barri al llarg dels seus cent anys d’existència 
i a la seva relació amb la història de Barcelona.
En cinc sessions, que se celebraran al casal 
del barri, es farà un recorregut des dels inicis 
dels anys vint del segle XX fins al moment 
present. Seran unes sessions que intentaran 
aprofundir en el coneixement de la nostra 
història, en l’arrelament de les veïnes i els 
veïns de la Prosperitat en el seu entorn, 
i consolidar la consciència de formar part 
d’un barri que ha estat, és i seguirà sent 
protagonista de la seva història i de la història 
de la ciutat.

La Societat de Propietaris de 
la Prosperitat i la Confiança 
Andreuenca a la Prosperitat
Joan Catafal, Comissió 
Centenari de la Prosperitat

Moderador: José Manuel 
Salgado, Comissió del 
Centenari de la Prosperitat

DIJOUS
20 DE FEBRER

L’Ajuntament franquista
La llarga nit. Canvi de noms 
de carrers. Creixement 
demogràfic i urbanístic. 
El Pla urbanístic (1957). 
L’Ajuntament franquista 
i les primeres associacions. 
L’Ajuntament a la Transició: 
Socias Humbert 

Ajuntament franquista
Jaume Fabre, periodista 
i historiador
La Barcelona de Porcioles. 
Plans urbanístics
Josep Maria Montaner, 
arquitecte
Primer associacionisme 
veïnal a la Prosperitat 
Ramon Guasch, activista 
veïnal

Moderador: José Manuel 
Salgado, Comissió del 
Centenari de la Prosperitat

DIJOUS
27 DE FEBRER

Lluites veïnals
Història de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de la Prosperi-
tat. Les lluites més impor-
tants. La lluita per les 
llibertats i pels ajuntaments 
democràtics. Lluites antire-
pressives i solidàries. La 
Transició

Barcelona en lluita
Marc Andreu, historiador
Dones i barri
Lurdes Ponce i Rosa Miró, 
feministes i activistes veïnals
El moviment veïnal 
a la Prosperitat
Andrés Naya, activista veïnal

Moderador: José Manuel 
Salgado, Comissió del 
Centenari de la Prosperitat

DIVENDRES
6 DE MARÇ

L’Ajuntament democràtic 
i els barris
L’Ajuntament democràtic 
i la Barcelona dels barris.
La nova divisió de la ciutat. 
Neix un districte nou. El seu 
nom. La seva composició. Nou 
Barris davant la Barcelona 
olímpica. Reivindicacions del 
segle XXI

L’Ajuntament democràtic 
i participatiu
Carles Prieto, activista veïnal
Solidaritats, llibertats 
i democràcia als barris 
Albert Recio, activista veïnal

Moderadora: Elia Herranz, 
Comissió del Centenari de la 
Prosperitat


