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Anvers: habitatges del polígon sud-oest del Besòs, 1978.
AFB. Brangulí
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2IMMIGRACIÓ, HABITATGE I DRET A LA CIUTAT
LA VIDA ALS HLM DE PARÍS I ALS POLÍGONS DE 
BARCELONA I LA SEVA PRESENTACIÓ MUSEÍSTICA

La necessitat de respondre al creixement de les 
ciutats europees després de la segona guerra 
mundial va comportar una expansió sense 
precedents d’un model d’edificació i de zona 
residencial per a les classes populars derivats 
dels postulats del CIAM. En aquest marc, però, 
les respostes han estat molt més variables que 
no sembla, entre lloguer i propietat dels 
habitatges, entre equipaments concentrats dins 
del barri o més dispersos, entre polígons 
residencials vora ciutat o més allunyats, etc. 
Aquesta diversitat dins d’una aparent unitat 
formal ha comportat resultats molt desiguals a 
mitjan i llarg termini. En el seminari s’abordaran 
els de París, amb un museu de nova generació 
que ara vol mostrar-los, i a Barcelona, on el 
Muhba també treballa a fons sobre com presen- 
tar el tema. I és que difícilment podria reinven-
tar-se el museu de la ciutat sense abordar, en 
clau històrica, el verb habitar.

DIJOUS 12.05.2022

10.00 h 
Presentació
El verb habitar al museu de la ciutat.
Projectes en marxa: d’Oliva Artés al Bon Pastor
Joan Roca (director del MUHBA)
10.30 h 
Taula 1 
Els HLM (Habitation à Loyer Modéré) 
d’Aubervilliers (París) i la seva traducció 
museística
Amb la participació d’Andrea Delaplace (Université 
Paris 1 / CNRS) sobre Quines narracions, quins 
objectes, quins espais? El creixement migratori i urbà; 
Muriel Cohen (Le Mans Université i Université 
Paris 1 / CNRS) sobre Migracions, habitatge i 
suburbis a França: construcció de noves narratives; 
i Fabrice Langrognet (University of Oxford i 
Université Paris 1 / CNRS) sobre Navegant per 
la política a múltiples nivells del projecte AMuLoP 
2020-2022
12.00h 
Pausa

12.30 h 
Taula 2
L’expansió residencial als polígons i altres 
barris de l’extraradi de Barcelona i la seva 
traducció museística
Amb la participació d’Amador Ferrer i Carme 
Trilla (comissaris del projecte expositiu) sobre 
Viure a Barcelona. Reptes i polítiques de l’habitatge 
al segle XX; i d’Imma Boj (directora del Museu 
d’Història de la Immigració de Catalunya a Sant 
Adrià) sobre Les veus d’una història silenciada
14.00 h 
Pausa 
16.30 h 
Visita al projecte MUHBA Bon Pastor
Punt de trobada: sortida de l’estació de metro 
Bon Pastor. Amb la participació de Manuel 
Guàrdia, Maribel Rosselló, Paulo Sustersic i el 
Centre d’Estudis-Arxiu Vila Besòs entre d’altres

MUHBA Oliva Artés
Carrer d’Espronceda, 142-146
Entrada gratuïta, es recomana inscripció prèvia
Servei de traducció del francès


