TEMES DE RECERCA SOBRE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1. EL MEDI GEOGRÀFIC. El riu, eix definidor del territori. El relleu i la vegetació. Les
terres dèltiques.
2. SANT ADRIÀ, CIUTAT DEL BESÒS. El Barcelonès i la divisió territorial de
Catalunya. L'evolució històrica del fet comarcal. Característiques demogràfiques i
socioeconòmiques del Barcelonès nord.
3. LA VIDA SOCIAL, POLÍTICA I CULTURAL DURANT ELS SEGLES XIX I XX (FINS
A LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA). L'evolució del republicanisme. La
influència de la Renaixença cultural i la introducció del catalanisme. L'associacionisme
popular i obrer. El naixement del sindicalisme de classe. L'Església local i les entitats
catòliques.
4. LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL (1931-1939). La victòria dels
republicans en les eleccions locals del 14 d'abril. L'actuació de l'Ajuntament republicà,
Sant Adrià i l'Estatut d'Autonomia. El 6 d'octubre de 1934 a Sant Adrià de Besòs. El
triomf del Front d'Esquerres. Guerra i revolució. El control obrer de les indústries locals.
5. EL FRANQUISME POLÍTIC: L'ocupació militar de la ciutat. La repressió i l'exili. El
Movimiento Nacional i el nacional-catolicisme. Falange Española y de las JONS, el partit
únic, la Central Nacional Sindicalista, el sindicat únic. L'evolució política dels
Ajuntaments. El Camp de la Bota.
6. LA VIDA POLÍTICA. La resistència antifranquista d'alguns militants nacionalistes i
comunistes. L'aparició de veus crítiques dins el catolicisme. L'associacionisme local i la
resistència cultural catalana. El naixement del moviment obrer i popular als anys 60. La
lluita per les llibertats als anys 70. Democràcia i normalització política.
7. L'ESGLÉSIA. El temple de Sant Adrià: destrucció i construcció. El naixement de les
parròquies. La vida parroquial. La ideologia del nacional catolicisme. Religió i escola.
Les escoles religioses del municipi.
8. EL MOVIMENT OBRER. El moviment obrer abans de la II República: les primeres
associacions obreres i la introducció dels sindicats de classe. El moviment obrer i la
difusió del marxisme. L'esclavatge laboral a la postguerra. El sindicalisme oficial:
funcionament de la CNS. La repercussió de la Vaga de Tramvies. La creació de
Comissions Obreres. Les vagues generals dels anys 70. El Moviment Obrer i la crisi
econòmica dels anys 70. La llibertat sindical i la divisió sindical. De la reivindicació als
pactes socials.
9. L'ENSENYAMENT. La introducció de l'ensenyament públic. El model pedagògic i
ideològic de l'escola franquista. Els centres d'ensenyament parroquials. El paper de les
acadèmies durant el franquisme. Els greus dèficits escolars dels anys 60. Pares,
mestres i estudiants reivindicatius. La xarxa pública escolar.
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10. LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS. El naixement de les primeres associacions com
a resposta als dèficits de la ciutat. Noves AAVV als anys 70: Verneda, Sant Adrià Nord,
Besòs, La Mina, la Catalana.
11. ELS DÈFICITS D'UNA CIUTAT: La manca d'habitatges arran de les primeres
onades migratòries. El creixement urbanístic sense planificació. Les destruccions
provocades per les inundacions del riu. L'explosiu creixement vertical dels anys 60. La
manca de serveis, equipaments i zones verdes. El barraquisme.
12. ASSOCIACIONISME CÍVIC. Les associacions obreres, republicanes i catalanistes
de principi de segle. Les entitats tradicionals. L'associacionisme reivindicatiu des de
finals dels anys 60. Les entitats folklòriques. L'associacionisme esportiu.
13. DEMOGRAFIA. L'evolució de la població fins al segle XVIII. Creixement demogràfic
i industrialització. Les primeres onades immigratòries dels anys 20. L'allau immigratori
dels anys 50 i 60: l'explosió demogràfica. Estabilització i creixement zero a la dècada
dels 80. El creixement demogràfic del segle XXI.
14. EMIGRACIONS. Les arribades de pobladors anteriors al segle XX. Les primeres
migracions provinents de la resta de l'Estat Espanyol. Les grans immigracions dels anys
50 i 60. La immigració i la intensificació dels dèficits de la ciutat. La integració social i
cultural dels nous adrianencs. La reivindicació, vincle d'unió de tots els ciutadans. Les
emigracions dels anys 80.
15. LA PAGESIA. Els orígens agrícoles. La qualitat de les terres de conreu. Les masies.
Agricultura i indústria: una relació problemàtica. Segle XX: La desaparició de
l'agricultura.
16. LA INDUSTRIALITZACIÓ (SEGLE XVIII I PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX). Un
poble industrial al costat d'una Barcelona fabril. Les primeres indústries tèxtils. L'impuls
de la indústria metal·lúrgica a les primeries del segle XX. La línia del ferrocarril, les vies
de comunicació i el creixement industrial. La diversificació industrial. Indústria i
creixement demogràfic.
17. LA INDÚSTRIA A PARTIR DE 1939. El naixement dels polígons industrials:
Catalana, Montsolís, Sant Joan Baptista.
18. VIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ. La xarxa de camins. La via romana. La
carretera de Mataró a França. La xarxa viària i l'aparició de les barriades. Les línies de
ferrocarril, autobusos i tramvia. L'arribada del metro. La influència de la construcció de la
xarxa d'autopistes i rondes.
19. JOVENTUT. Els joves de la postguerra. La influència del règim franquista en els
joves. La joventut cristiana. Els joves amb consciència obrera. Les bandes juvenils. Els
joves, un sector important de l'avantguarda antifranquista. L'associacionisme juvenil.
L’escoltisme. L’excursionisme juvenil. Els joves dels anys 80, 90 i 2000.
20. LA FESTA MAJOR I LES FESTES DELS BARRIS. Evolució del concepte d'oci. La
Festa Major i el folklore. La Festa Major i l'evolució del règim i els hàbits laborals. Les
festes de barri i l'adquisició de consciència ciutadana. El moviment associatiu i
l'organització del lleure. La Festa Major, símbol d'identitat col·lectiva.
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21. EL FOLKLORE CATALÀ: L'evolució del folklore local. El folklore i la transmissió de
la cultura popular. Associacionisme i folklore. Les activitats folklòriques i la resistència
durant el franquisme. L'associacionisme folklòric en la democràcia.
22. EL FOLKLORE D'ALTRES NACIONALITATS. Entitats dedicades al folklore d'altres
nacionalitats. L'adaptació de les cultures populars nouvingudes. Les activitats
folklòriques a les festes de barri i a la Festa Major.
23. LA CULTURA I LES ARTS. Manifestacions culturals i artístiques dutes a terme per
ciutadans o col·lectius adrianencs.
24. LA CULTURA I LA LLENGUA CATALANA. La llengua com a signe d'identitat
col·lectiva. La difusió del catalanisme político cultural a les primeries de segle i l'avenç
idiomàtic. L'associacionisme catalanista. L'obra de l'Ajuntament republicà. La repressió
de la llengua. La lluita per la supervivència idiomàtica. Llengua i immigració. El procés
de normalització lingüística en el període democràtic.
25. COSTUMS I TRADICIONS. El manteniment i l'adaptació dels costums i tradicions
provinents del Sant Adrià agrari. Les tradicions i els nous hàbits de vida de la societat
industrial. La recuperació de tradicions populars en el marc de la renovació pedagògica.
La tasca de les entitats culturals i de l’Ajuntament. El foment de les tradicions i la
integració col·lectiva de la ciutadania.
26. L'ESPORT. Orígens i evolució dels diferents clubs esportius. Esportistes
adrianencs destacats en la història de l'esport català. L'associacionisme esportiu als
barris. L'esport escolar.
27. PATRIMONI CULTURAL. Els elements històrics protegits. Especulació i desaparició
d'edificis històrics. Protecció, conservació i reconversió dels edificis d'interès col·lectiu.
28. LES ACTIVITATS SINGULARS DELS CIUTADANS: Biografia de ciutadans
destacats en el conreu d'activitats culturals, polítiques, esportives, etc.
29. POBRESA I MARGINACIÓ. La pobresa durant la postguerra. Les dificultats
d'integració dels immigrants. Una infantesa plena de dèficits als anys 60. L'atur
estructural a partir de la crisi econòmica dels anys 70. L'exclusió social a la dècada dels
80 i 90.
30. L'EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT URBÀ. El creixement de la part baixa del terme.
El naixement de les barriades. Un creixement caracteritzat per la manca de
planificació. El creixement vertical: La Mina, Besòs, etc. Les lluites dels veïns per assolir
les millores de la ciutat. Els dèficits infraestructurals i el poder municipal durant la
dictadura. Les actuacions dels governs locals democràtics.
31. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI DE LA CATALANA.
32. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI DE LA VERNEDA.
33. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI DEL SANT JOAN BAPTISTA.
34. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI DE LA MINA.
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35. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI DE BESÒS.
36. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DEL BARRI SANT ADRIÀ NORD.
37. INUNDACIONS. El riu Besòs i Sant Adrià. Les riuades al llarg de la història. L'aigua
del riu, motor de l'agricultura local. Les riuades de 1962 i 1971. La lluita per la
canalització del riu. Les obres de canalització del riu.
38. EL COMPORTAMENT ELECTORAL. El comportament electoral durant la
Restauració. Votants durant la II República. Un sí massiu a l'Estatut d'Autonomia. Els
diferents referèndums franquistes. L'abstencionisme electoral. El comportament
electoral durant els anys 80, 90 i 2000. L'evolució electoral dels grups polítics
minoritaris. El comportament electoral en el món sindical.
39. LA VIDA POLÍTICA DELS AJUNTAMENTS. La creació del primer govern
municipal. L'evolució de la institució municipal. El poder municipal durant la Guerra
Civil. L'evolució política dels ajuntaments franquistes: falangistes, catòlics i tecnòcrates.
Els ajuntaments democràtics.
40. LA CRISI ECONÒMICA DELS ANYS 70. El tancament d'empreses. La pèrdua de
llocs de treball a la ciutat. L'atur convertit en fenomen estructural. La importància de
l'atur juvenil als anys 80 i 90. Economia submergida i treball negre. La reactivació
econòmica i el treball precari. La crisi econòmica i les repercussions en el moviment
obrer i popular.
41. PREMSA I RÀDIO. Les publicacions de l'Ajuntament. Les publicacions de l’església.
Els butlletins de les entitats i associacions. Les corresponsalies locals i comarcals dels
diaris barcelonins. Les revistes independents. Les publicacions d'abast comarcal. Les
revistes publicitàries. L'intent de creació de ràdios lliures. Les emissores locals.
42. SANITAT. L'associacionisme popular a favor de la salut abans de l'aparició de la
sanitat pública. L'evolució de la sanitat pública i de l'oferta mèdica privada. La
construcció dels ambulatoris. Salut i higiene laboral. Les drogodependències. L'evolució
de les condicions mediambientals: els residus industrials i les escombraries, les
contaminacions i el deteriorament del medi.
43. TEATRE. L'evolució dels diferents grups teatrals de les entitats locals. Experiències
de teatre independent. L'evolució dels gustos teatrals.
44 MÚSICA. Les iniciatives musicals del municipi. El cant coral. Els grups musicals dels
anys 60, 70, 80, 90 i 2000. L’organització de concerts i festivals. Les entitats musicals.
45. ECONOMIA. Les activitats agrícoles fins el segle XIX. La industrialització. El negoci
immobiliari. La reactivació econòmica a partir de 1985. El creixement del sector dels
serveis. L'evolució del comerç local. Els pressupostos dels diferents Ajuntaments. La
crisi de l’any 2007.
46. LA CONTAMINACIÓ. L’impacte a la ciutat de la contaminació industrial. Els
abocaments en el riu Besòs. La declaració de Sant Adrià com a ciutat contaminada. La
recuperació mediambiental del delta.
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