
LA HISTÒRIA 
EN FEMENÍ 
DONES 
I POSTGUERRA 
AL BARRI DEL 
BON PASTOR
SEMINARI-TALLER 
17.03.2022
MUHBA BON PASTOR



Anvers: Teresa Bullich amb una companya de feina de la Fàbrica de Can 
Sala al camí del polígon del Bon Pastor, anys 50. Família Bullich-Fradera
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Amb Marta Delclós, Sònia Pons i 
Paula Ustarroz

En aquest seminari-taller es tractaran temes
de la vida quotidiana de les dones del Bon
Pastor i el seu rol com a grans cuidadores 
de la família, amb treball dins i fora de casa.

S’analitzarà el paper del Mercat del Bon Pastor
com a espai de treball femení des de la seva 
creació l’any 1961. A través de la fotografia es 
visualitzarà com el món laboral de les veïnes 
del barri s’aglutinava al voltant del mercat. 

Altres indrets rellevants al territori, en aquest 
sentit, són la fàbrica de Can Sala, la fàbrica 
Sanchís i la Fabra i Coats.

Al seminari-taller es mostrarà el dia a dia de les 
dones que habitaven les cases barates, a través 
de la recopilació de documentació gràfica 
(fotografia recuperada d’àlbums familiars) i les 
entrevistes realitzades.També es tractaran 
qüestions com el seu origen, l’arribada al barri, 
la feina dins i fora de la casa, així com les festes 
i la vida al carrer, que es convertia en superfície 
útil dels habitatges tenint en compte les 
reduïdes dimensions de les llars i el nombre de 
persones que hi vivien. Un seguit de temes que 
ens parlen, des d’una mirada femenina, de la 
realitat d’un barri popular com el Bon Pastor.

17.03.2022, DE 17 A 19 H

BIBLIOTECA DEL BON PASTOR 
(C. Estadella, 64 )
Es recomana reserva prèvial al web 
del MUHBA 

Aquesta activitat s’inclou dins el programa 
Memòria de les lluites per l’habitatge a Barcelona 
2021-2022


