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Candidatura de Narcís Argemí Terrades  

com a ponent de la Secció d’Història de l’Ateneu Barcelonès 2020 
 

 
Candidat:  
Narcís Argemí Terrades, nascut a Barcelona el 27 d’octubre de 1954, amb número de 
soci de l’Ateneu Barcelonès 40.066, col·laborador de la tertúlia “Amics de la Història” 
de l’Ateneu Barcelonès. 
 
Coneixements: Estudis de Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona. Estudis 
de Geografia i Història a la Universitat de Barcelona, director creatiu publicitari durant 
40 anys. Actualment jubilat. 
 
Antecedents: 
He estat col·laborant en la Secció d’Història i en les tertúlies amb en Joan Solé 
Camardons, amb qui hem compartit el projecte que s’exposa, amb la voluntat de seguir 
una trajectòria afí a la que ha tingut la Secció en els darrers anys. 
 
Equip de treball: Joan Solé Camardons, Maria Mestre, Josep Sauret i Josep Sanmartí 
tots socis de l’Ateneu Barcelonès. 
 
Projecte per a la Secció d’Història 
 
Tot seguit relacionem les activitats sobre les que es basarà el contingut de la Secció 
d’Història durant el període al que es postula: 
 
1. Mantenir els cicles de temàtica històrica com a fil conductor de les activitats de la 

Secció.  
 
2. Col·laborar amb altres seccions de l’Ateneu generant sinergies que permetin 

treballar conjuntament per compartir cicles o activitats concretes.  
 
3. Recollir iniciatives i propostes dels ateneistes inscrits a la Secció d’Història i 

estudiar la viabilitat i l’oportunitat de dur-les a terme. 
 

4. Compaginar la participació de conferenciants de prestigi amb la participació de 
joves historiadors, a més de programar activitats vinculades amb la presència i  la 
participació de les dones tant en la temàtica com en les activitats. 

 
5. Contribuir a fer créixer la imatge de l'Ateneu com a institució dinàmica i 

generadora de continguts al servei de la societat. Ser una referència de debats 
historiogràfics d’actualitat. Difondre les activitats de la Secció Història a través de 
mitjans digitals. Reprendre el tema de la Memòria Democrètica (Projecte 
Memorial Ateneu sobre biografies d’ateneistes)  
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6. Enfortir el lligam de la Secció d’Història amb l'àmbit universitari i amb altres 
institucions  vinculades amb la historiografia. 

 
7. Coordinar-se amb la Tertúlia “Amics de la Història”, respectant la programació 

pròpia d’aquestes trobades. 
  

 
Activitats proposades per a la Secció d’Història per al trienni 2021-2023.  
 

Programació de cicles, entre els que destaquem:  
 

-  Període d’entreguerres (1919 - 1936) 
- Barcelona com a focus de progrés. Avantguardes. (Culturals, socials,              

tècniques...) 
-  De la guerra freda a la caiguda del mur de Berlin. (1950 -1990) 
 

      Programació de conferències, de les que proposem uns exemples: 
 

-    Ateus, maçons, republicans, anarquistes, espiritistes i altres lliure pensadors en 
la Catalunya del segle XIX a càrrec d’Albert Palà Moncus, autor del llibre: 
Viure l’anticlericalisme. Una història cultural del lliure pensament català 
(1868-1923)  

- Fake news a la història. (Premsa i propaganda en moments de conflicte.) 
- Activitats sobre Memòria Democràtica. A tall d’exemple: “El cost humà de la 

Guerra civil" del Centre Història Contemporània Catalunya, per Jordi Oliva, 
un referent nacional, estatal i internacional. 

- Activitats sobre commemoracions històriques del període 2021-2023. 
- Conferències sobre documentals i sèries àudiovisuals de temàtica històrica. 

(Autors com Antoni Tortajada i altres) 
- Altres conferències i debats proposats pels socis 

 
3- Propostes de col·laboració amb altres seccions  
 
- Amb Filosofia: Influència dels fenòmens històrics en el pensament i viceversa.  
- Amb Ciència i Tecnologia: Catalunya Motor Industrial. 
- Amb Cinema: Sessions de pel·lícules de temàtica històrica amb debat. 
- Amb Ecologia: La Invenció de la naturalesa i l’empremta de Humboldt. 
- En general, programar almenys un cicle transversal amb totes les seccions que 
vulguin participar-hi. 

 
 
 
 
Narcís Argemí Terrades 
Barcelona 20 de setembre de 2020. 


