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MUHBA-Projecte Oliva Artés
Amb el suport de:

CENTRE DE RECERCA I DEBAT
JORNADA
Coordinació científica
Sebastian Balfour
Secretaria tècnica
Elisenda Curià
Dates
14 i 15 d’abril de 2011
Lloc
Museu d’Història de Barcelona
Sala Martí l’Humà
Plaça del Rei s/n
08002 Barcelona
Informació i reserves
Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reserves-mhcb@bcn.cat

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Inscripció
Per inscriure’s a les jornades,
cal que truqueu o envieu un
correu electrònic a Reserves
del museu.
Preus
Públic general: 23 €
Estudiants, aturats i jubilats:
11 €

www.museuhistoria.bcn.cat

LA SEAT I BARCELONA
LA REPRESA
SENSE DEMOCRÀCIA,
1947-1973

Les jornades aborden en detall algunes de les qüestions fonamentals
apuntades a l’exposició “Ja tenim
600! La represa sense democràcia.
Barcelona 1947-1973”, a partir dels
canvis experimentats en la decisiva
dècada de 1950. Uns anys en què
la ciutat, en bona mesura a causa
de les energies econòmiques i socials urbanes endògenes, en estat
latent des dels desastres de la
guerra, reprèn el creixement malgrat la dictadura.
Els treballs s’endinsen en els
canvis estructurals que quallen
als anys cinquanta per aprofundir
a continuació en el seu impacte
econòmic, social i urbà en les
dècades següents. Les presentacions sobre aquest període de
modernització sense democràcia
posaran un èmfasi especial en la
planificació urbana i en la crisi de
l’habitatge, en la immigració i en
els conflictes socials, entre d’altres.
Les jornades acabaran amb una
taula rodona i un debat obert.

DIJOUS 14.04.2011
10.00 Recepció i lliurament de documentació
10.30 Presentació. Joan Roca (Museu d’Història
de Barcelona) i Sebastian Balfour (London School
of Economics and Political Sciencie)
10.45 Arrels intel·lectuals de la modernització
autoritària franquista i les seves contradiccions a Barcelona. Sebastian Balfour (London
School of Economics and Political Science)
11.45 Pausa
12.15 La SEAT de Barcelona (1950-1980). Andrea Tappi
(Università degli Studi di Padova)
13.15 SEAT i la represa del districte d’automoció
de Barcelona. Jordi Catalan (Universitat
de Barcelona)
14.15 Debat
14.45 Pausa dinar
17.00 La modernitat s’instal·la als suburbis.
L’arquitectura de SEAT com a marca.
Isabel Segura (historiadora)
18.00 Madrid i Barcelona. Els orígens del Pla
Comarcal de 1953. Joan A. Solans (Universitat
Pompeu Fabra)
19.00 Estat, municipi, església. Orígens de les
polítiques d’habitatge massiu. Amador Ferrer
(arquitecte)
20.00 Debat general

DIVENDRES 15.04.2011
10.00 La gestació de nous lideratges als moviments
socials de la Barcelona dels anys cinquanta.
Javier Tébar (Arxiu Històric de Comissions
Obreres de Catalunya) i Nàdia Varo (historiadora)
11.00 Suburbialització, dictadura i conflicte:
la immigració a Barcelona, de la postguerra
al desarrollo. Martí Marin (Universitat Autònoma
de Barcelona)
12.00 Pausa
12.30 Dels canvis soterrats de la dècada de 1950
al dinamisme urbà de la Barcelona dels anys
seixanta. Taula rodona amb Jordi Borja
(Universitat Oberta de Catalunya), Jordi Catalan
(Universitat de Barcelona), Martí Marin
(Universitat Autònoma de Barcelona), Nàdia Varo
(historiadora). Moderador: Joan Roca (Museu
d’Història de Barcelona)
14.00 Apunt final i acte de cloenda

