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Fundació de 
l'Ateneu 

Enciclopèdic 
Popular de 

Barcelona per part 
d'obrers 

anarquistes 
després de la vaga 
general de febrer 

de 1902

c/ Carme

El fascisme 
arrassa amb amb 
la cultura popular

Amb l'arribada de 
la democràcia els 
Ateneus i el teixit 
associatiu queden 

acorralats

Centre de 
Documentació 

Històrica i 
Social, CDHS

Octubre 1980: 
Reconstitució 
de l'Ateneu 

Enciclopèdic 
Popular Centre de 

Documentació 
Històrica i Social

Incendi a l'edifici: 
els documents 

es mullen

Assecat dels 
documents

Anys 30: l'AEP 
arriba a tenir 
35.000 socis 

inscrits

Clausura i 
destrucció de la 
seu de l'AEP el 
26 de gener de 

1939

Durant les obres 
s'enfonsa la 
taulada i es 

tornen a mullar 
els papers 

És contacta amb els 
antics socis de l'AEP

70 socis inscrits
Anys 80: 150 persones 

afins a l'AEP

L'edifici de la Casa de la 
Caritat, sota un directori 
falangista es comparteix 
amb: BOP (Butlletí Oficial 

de a Provincia), la 
Quiniela, la impremta de la 

Casa i l'Opus Dei

Naixement del CCCB (Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona), sota la direcció de 

Josep Ramoneda

Any 1979: L'AEP/CDHS signa 
conveni amb  l'Arxiu Nacional 

de Catalunya

L'AEP signa conveni a 10 anys i 
renovable cada 5 anys, amb el 

CCCB i la Biblioteca Arús pel local 
de 150mt2 de cessió pública del 
passeig de Sant Joan, 26 1er1ª 

L'AEP reivindica un espai 
més gran

Reivindicació via propietats de l'AEP 
confiscades pels fascistes a les Rambles 

(hotel súbsol Ramada) i a la Molina

Reivindicació via 
interlocució política

Any 2009: Aprobació al 
ple de l'ajuntament per 
tots els grups polítics 
excepte PP perquè 

l'AEP torni al centre i a 
un espai gran

? la llarga nit de 
la dictadura

Expoli del 
patrimoni de 
l'AEP per les 

tropes franquistes

L'Ateneu 
esdevé una 

eina de 
coneixement 

per a la classe 
obrera

Maig 2011: 
a partir 

d'audiencia 
pública es signa el 

protocol de 
compromís per 
tenir un local 

definitiu en un 
termini de dos 

anys

Documents en bosses recent arribades a La 
Capella per procedir a l'assecat (1979)

Inauguració AEP a la Casa de la Caritat 
(novembre 1980)

Exposició La utopia de l'AEP a la Casa de 
la Caritat (1984)

L'AEP a la Casa de la Caritat durant les 
obres de reforma del futur CCCB (1992)

Classe de pintura a l'Ateneu Enciclopèdic 
Popular (anys 30)

La seu actual 
de l'AEP és 

insuficient per 
duur a terme 
la seva tasca 
arxivística i 

cultural

Un grup de joves 
provinent del 

moviment llibertari 
crea el CDHS

El CDHS està format per: un 
arxiu, hemeroteca i biblioteca 
especialitzada en moviments 

socials, asociatius i 
especialment llibertaris

En un inici el principal 
objectiu es focalitza en 

esdevenir una Universitat 
Popular, on els obrers 

podessin desenvolupar, 
analitzar i crear un 
pensament i cultura 

crítiques

Més de 38.000 
volums, 12.000 
capçaleres de 

premsa. 
Organització de 
conferencies, 

debats, 
exposicions 

itinerants, etcDiagrama del procés històric de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, 1902-2012

2012

1 de febrer de  
2012, important 

robatori a la 
Biblioteca de lʼAEP: 

cartells, originals 
de lʼèpoca, així 
com diversos 
objectes del 
període de la 
guerra civil 
espanyola

2012
Celebració del 
110 aniversari 

de l'AEP

110


