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Activitats de l’Arxiu Històric del Poblenou 2015

Gener

Abril

Juliol

Col·laboracions amb la revista
Poblenou, de l’Associació
de Veïns, amb articles sobre
el patrimoni.

Dia 13. Presentació a la biblioteca
Manuel Arranz del llibre Poblenou
desaparegut, escrit per Jordi Fossas
i Joan Carles Luque membres de
l’Arxiu.

Dia 17. Assemblea general de
socis a Can Felipa. Presentació
del número 19 de la revista Icària,
dedicada al Poblenou agrícola
i preindustrial.

Maig

Octubre

Febrer

Dia 24. Excursió a Montserrat
i visita a l’exposició del pintor
poblenoví Ramon Calsina titulada
«Remembrança».
Dia 25. Participació a l’OPEN
HOUSE amb visvisitaites nocturnes
a la Torre de les Aigües.
Participació en la rua de
Carnestoltes del barri amb la
incorporació d’un gegantó de la
Torre de les Aigües, realitzat per
Andreu Mitjans.

Dia 14. Presentació del llibre
«Un barri fet a cops de
cooperació. El cooperativisme
obrer al Poblenou», coeditat per
l’Arxiu Històric.

Novembre

Març
Dia 5. Presentació a l’Associació
de Veïns de Diagonal Mar de la
separata especial sobre la Torre
de les Aigües i representació
d’un esquetx escrit per Àfrica
Ragel, escriptora i membre de
l’Arxiu.
Dia 22. Celebració del Dia de
l’Aigua i del primer aniversari de
la gestió de la Torre de les Aigües
per part de l’Arxiu Històric.
Activitats durant tot el dia, portes
obertes, gegants, dansa, concert
coral, dinar comunitari organitzat
per l’Associació de Veïns de
Diagonal Mar, activitats infantils i
ball. Cloenda amb focs artificials.
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Dia 16. Visita al Cementiri del
Poblenou amb socis de l’Arxiu
i vermut final.
Dia 16. Participació en la Nit dels
Museus realitzant visites de
portes obertes a la Torre de les
Aigües.
Dia 19. Participació en les
Festes de Maig del Poblenou
ambparadetes a la Rambla i a la
plaça de Ramon Calsina.

Juny
Dia 15. Festa de cloenda a Can
Felipa del projecte «Exploradors
del Temps» realitzat per l’Escola
Sant Martí i la Fundació Tàpies, en
el qual han col·laborat els membres
de l’Arxiu Ramon Pascual i Josep
Sarsanedas.

Dia 1. Assistència als Premis Sant
Martí que, en la seva modalitat
individual, s’atorga a títol pòstum
a Montserrat Sintes Bou.

Desembre
Dia 15. Presentació del llibre
Cementiri del Poblenou. Barcelona i
l’art funerari» escrit per Jordi Fossas
i Joan Carles Luque membres de
l’Arxiu.
Dia 17. Presentació del llibre
d’Àfrica Ragel «Quan em vinguin
a buscar» a la Biblioteca Manuel
Arranz.

