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La tercera jornada d’aquest cicle ens apropa al 
moment més intens del desenvolupament de les 
polítiques d’habitatge social en les dècades de la 
postguerra, quan les noves necessitats i els nous 
fluxos migratoris cap a les grans ciutats europees 
requereixen intervencions públiques a gran escala.
En el cas de l'Estat espanyol, la repressió i la 
pobresa dels primers temps del franquisme van 

condicionar de manera decisiva tant els models 
d'allotjament com els de consum. Barcelona  va 
comptar, tanmateix, amb trets específics, vinculats 
a la trajectòria de les dècades anteriors a la guerra 
i a l'existència d'organismes com el Patronat 
Municipal de l'Habitatge.

15.30 h 
Presentació de la jornada
16.00 h 
L’arquitectura de l’habitatge social al nord 
Europa, el Regne Unit i França, i la seva recepció 
a Barcelona, 1945-1965
Julio Garnica, ETSAB
16.45 h 
L’habitatge social i el neorealisme a la Roma 
de la postguerra, 1945-1963
Daniele Porretta, Escola Elisava
17.30 h  
Pausa

17.45 h 
El disseny interior de l’habitatge social a 
Barcelona en les dècades de 1950 i 1960 
Paolo Sustersic, Escola Elisava, Associació 
per a l’Estudi del Moble
18.30 h 
La gènesi del model de consum de les classes 
populars a Barcelona: de l’autarquia al 
desenvolupisme
Vicent Borràs Català, UAB
19.15 h 
Debat conclusiu

BIBLIOTECA DEL BON PASTOR
C. Estadella, 64
Retransmissió en streaming a través del web del 
MUHBA. Aforament limitat, reserva de places 
al web del MUHBA 

Anvers: blocs de la tercera fase del polígon de Sant Martí, 1984. 
Autor desconegut. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
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