Memòria
Activitats de l’Arxiu Històric del Poblenou 2017
Febrer

Juny

Octubre

Dia 9. Xerrada a l'Institut Quatre
Cantons amb el títol Els dies tèxtils.

Dia 1. Celebració de l’assemblea
anual de socis a la Sala d’Actes de
Can Felipa i presentació del llibre
editat amb motiu del 40è aniversari
de l’Arxiu. Els 500 exemplars de
l'edició es van repartir gratuïtament
entre els socis.

Dia 22. Participació en els actes
organitzats amb motiu del 48h Open
House. Visites guiades gratuïtes
a la Torre de les Aigües.

Dia 16. Xerrada al Casal de Barri
del Poblenou amb el títol Poblenou
1920-1930 Anys de lluita i esforç.

Març
Dia 30. Xerrada al Casal de Barri
del Poblenou amb el títol Les dones
obreres i la bugada, dins de
les activitats programades per
al Dia de la Dona.

Juliol

Dia 4. Col·laboració en la
conferència sobre el Federalisme
organitzada per l’Associació
per la Defensa del federalisme,
al Centre Cívic de Can Felipa.

Dia 15. Visita a l’Espai Subirachs del
carrer de Batista, acompanyats per

Maig

i experta en la seva obra.

Dia 20. Sortida organitzada
conjuntament per l’Arxiu i l’AFA
de l’Institut Quatre Cantons
al Cementiri del Poblenou.
Dia 20. Participació en els actes
organitzats amb motiu de la Nit
dels Museus. Visites guiades
gratuïtes a la Torre de les Aigües.

Dia 21. L’Arxiu participa en la Fira
d'Entitats i Artesans celebrada a la
Rambla, dintre del conjunt d’actes
programats per les Festes de Maig
del Poblenou.

Dia 8. Conferència de cloenda de
les activitats del primer trimestre
2017-2018, organitzades per
l’Associació Aula Endavant Sant
Martí. La conferència versa sobre
el naixement del Poblenou.
Dia 11. Xerrada al Casal de Barri
del Poblenou amb el títol El passat
industrial del Poblenou.

Abril

Dia 6. Inici de les Festes de Maig
del Poblenou a la Torre de les Aigües.

Novembre

Dia 22. Mor Àngel Salvadó
Santamaria, membre de la Junta
de l’Arxiu.

Dia 25. L’Arxiu, com a entitat, entra
a formar part de la Comissió de
Memòria Històrica, impulsada des
del Districte de Sant Martí, ocupant
una de les vicepresidències.

Setembre

Dia 7. Inauguració de l’exposició
«Subirachs. La torre com a
metàfora i símbol» a la Torre de les
Aigües. L’exposició de 22 obres de
restà oberta des del dia 9 de
Hi van passar 190 persones.

Dia 29. L’Arxiu rep el Premi
Especial de Patrimoni en la categoria
«Difusió» dels premis Bonaplata
2017, que lliura l’Associació del
Museu de la Ciència i la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya, per la revista Icària.
Papers de l’Arxiu Històric del
Poblenou.

Desembre
Dia 9. Sortida amb els alumnes
de l’Escola Sant Martí, dins del
cicle «Passejades històriques».
Xerrada a l’Associació de Paràlisi
Cerebral (ASPACE) sobre el
Poblenou i la seva història.
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