Federació Torre de la Sagrera
Berenguer de Palou 64-66
08027 Barcelona
G-67020008

ACTA COMISSIÓ D’HISTÒRIA
Data
Hora

25/01/2021
6 de la tarda

Lloc

Google Meet

Assistents

Joan Pallarès, Emília Aragón, José Luís Muñoz, Quim Tarré, Josep Maria
Gil, Arnau Cristobal, Júlia Mercader, Carla Fontanella.

1. Exposició dels diferents temes treballats des de la comissió
Ordre de
l dia

Acords i
temes
tractats

2. Projecte de memòria viva
3. Arxiu documental AVV / Plataforma La Sagrera
4. Properes activitats (Rec Comtal i Assemblea de Catalunya)

1. Exposició dels diferents temes treballats des de la comissió
Es posen sobre la taula (pantalla!) tots els temes que tenim en marxa i
d’aquells s’ha valorat tractar en algun moment:
- Memòria Viva
- Arxiu documental AVV amb vocació de projecte col·laboratiu de barri
- Rec Comtal
- Edifici Torre de La Sagrera
- Refugi antiaeri
- La Sagrera Romana
- Joc interactiu sobre la Història de La Sagrera
- Xerrades divulgatives de temes concrets (ex: Intent constitució
Assemblea de Catalunya)
2. Projecte Memòria Viva
Es fa un repàs del moment en el qual estem:
-

5 vídeos enregistrats i penjats en el Youtube (de moment en ocult,
nosaltres els podem consultar, però no és públic encara). Estem
pendents de fer una nova gravació d’un contacte de la Júlia.

-

Gràcies a una subvenció del 2020 s’ha fet un encàrrec a la
productora audiovisual La veïnal per a editar diversos materials
audiovisuals fruit de les entrevistes.
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-

En un inici s’havien plantejat 4 peces amb els temes genèrics que es
feien servir per a les entrevistes: Vida quotidiana, Comerços,
República i Guerra civil, Transformació de La Sagrera.

-

El Jose Luís ha fet una tasca d’analitzar cada entrevista i categoritzar
el minutatge segons les temàtiques abans esmentades.

-

Després de fer aquesta anàlisi ens hem adonat que no hi ha prou
material per fer 4 vídeos i que té més sentit fer-ne dos sota les
següents temàtiques:
-

Vídeo 1: Presentació de les persones i com han viscut el barri.
Transformació de La Sagrera

-

Vídeo 2: La Torre de La Sagrera vinculada amb la seva
experiència durant la Guerra Civil amb relació al refugi.

-

Per complementar el vídeo estaria bé recollir fotografies que
il·lustressin les diferents vivències i temàtiques exposades pels
entrevistats.

-

Aquests vídeos haurien d’estar fets pel mes de maig per a poder-los
presentar a les 3es Jornades d’Història de la Ciutat realitzades al
Born.

-

Es comenta que ara per ara tenim aquestes 5 entrevistes, però que la
intenció és anar generant-ne més. Volem ampliar el nombre de
persones entrevistades i poder anar complementant els vídeos que
fem o crear-ne de nous amb noves temàtiques.

-

Es recorda que a l’inici del projecte es va fer un guió amb les
preguntes que s’hauria de seguir en cas de fer noves entrevistes
(s’adjunta document amb aquest guió)

-

És necessari donar a conèixer el projecte per tal de trobar aquestes
persones que poden transmetre les vivències pel que fa a la
transformació del barri.

-

Es decideix fer materials de difusió per poder-los deixar en llocs que
sabem que hi va la gent gran (Parròquia / Casal de Gent Gran)

Ens repartim les tasques de la següent manera:
-

Júlia i Arnau: nova entrevista i enregistrament

-

Carla i Jose Luís: tancar el minutatge afegint el vídeo del Manel i
passar-ho a la Veïnal. També detectar temes per a fer recerca de
fotografies
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-

Carla: preparació de material de difusió

-

Quim i Joan Pallarès: recerca de fotografies

3. Arxiu documental AVV i proposta de plataforma de barri
El Josep Maria exposa la proposta de fer una plataforma virtual de consulta
documental del barri de La Sagrera. Aquesta plataforma ha de servir per
trobar documents digitals o el lloc on està guardat el document físicament.
Partint de la necessitat d’endreçar i arxivar tota la documentació de l’AVV,
sorgeix la idea de compartir i fer accessible aquesta documentació igual que
la d’altres entitats i persones del barri que estigui preservant aquesta
informació.
La proposta és molt ben rebuda i amb ganes de poder col·laborar en un
projecte de construcció col·lectiva.
Avui dia podem comptar amb un tècnic informàtic, el Saverio, que està
disposat a crear la plataforma.
L’eina ha d’estar al servei de les necessitats del projecte i per això cal que
entre totes les persones interessades decidim què hi ha d’haver en aquesta
plataforma, quines expectatives tenim i com ens volem organitzar /
coordinar.
Es parla de la importància d’indexar bé tota la informació. Quedem que ens
informarem de com s’està fent a altres barris i més endavant poder fer una
trobada perquè ens expliquin la seva experiència.
El procés és llarg, però hi ha ganes. Caldrà que cada entitat valori les seves
capacitats, fer una tasca interna d’organització del material
Quedem el dia 8 de febrer a les 18:00 h per començar a fer una pluja d’idees
sobre quins objectius i característiques ha de tenir el projecte i l’eina en
concret. En aquest grup més enllà dels que som presents a la reunió es
convidarà a la Comissió de festes i a la Parròquia.
Ens repartim les tasques de la següent manera:
El Josep Maria s’encarrega de preparar la reunió del dia 8
L’Arnau parla amb la Parròquia
El Joan contacte amb altres experiències

4. Pròximes xerrades i activitats
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-

Xerrada sobre el Rec Comtal
Taula rodona plantejada en la passada comissió i que s’està
treballant des del Grup de Sant Andreu del Col·legi d’Arquitectes.
Es proposa fer-la el dia 24 de març amb motiu del Dia Mundial de
l’Aigua.
Ens repartim les tasques de la següent manera:
L'Emília i la Carla plantegen una estructura i proposta de ponents

-

Xerrada sobre l’intent de Constitució de l’Assemblea de
Catalunya
Es decideix celebrar el 50è aniversari d’aquest fet amb un acte que
combini alguna personalitat pública i persones del barri que van viure
el moment. Es decideix fer-la el diumenge 23 de maig a les 18 h a
l’Església de Crist Rei. (o dissabte 22 si no pogués ser diumenge)
Ens repartim les tasques de la següent manera:
El Joan i el Quim s’encarreguen de pensar en els ponents
L’Arnau parla amb la parròquia per la viabilitat de fer-ho a l’església.

5. Exposició permanent de la Història de la Torre de la Sagrera
Aprofitar el vidre del passadís que porta a l’escala (“paret de l’espai
relacional” per posar un vinil que parli de la història de l’edifici.
Es planteja un eix cronològic que vagi de punta a punta que sigui molt visual
Ens repartim les tasques de la següent manera:
La Carla i el Jose Luís treballen en la proposta.

