Barris de barraques de Les Banderes i
Can Valero a Montjuïc (Barcelona).
TAF. ANC

Construcció del Centre social. 1966. Col. L. Lerma.

Exposició
Lloc:
Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
Sala Polivalent Anselm Cartañà
(C/Creu Coberta, 104. Planta -1. 08014. Barcelona)

Data:
del 20 d’abril al 23 de juny del 2017

Horari de visita:
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Entrada lliure
En el decurs de l’exposició es programaran activitats
complementàries com xerrades, taules rodones
i itineraris pels llocs on havien estat aquests barris.
Seran anunciades en el seu moment.

Informació:
93 291 42 40
www.bcn.cat/arxiu
www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/

Els barris de
barraques a
Montjuïc,
Sants i les Corts

Aquesta exposició vol ser un testimoni de la vida als
nuclis de barraques que es van establir a la muntanya
de Montjuïc i als barris de Sants
i de les Corts.

Organitzen:
Arxiu Municipal de Barcelona, Comissió Ciutadana per a la
recuperació de la memòria dels barris de barraques de
Barcelona, Centre d’Estudis de Montjuïc Districte Sants
Montjuïc, Grup de treball de Memòria Històrica Districte
Sants Montjuïc
Coordinen:
Arxiu Municipal Districte Sants Montjuïc, Oscar Casasayas,
Oriol Granados, Rafa Usero amb l’ajut de Berta Segarra
Barraques del carrer Robreño. Anys 50. Foto ALEU. AMDS.

Com a la resta de Barcelona, al llarg del segle XX, moltes famílies provinents de les zones més desfavorides
de la Península van arribar a la ciutat per les expectatives de treball i l’atractiu que els oferia Barcelona, tot cercant de
millorar les seves condicions de vida. La impossibilitat de trobar un habitatge, les va obligar a aixoplugar-se en
aquestes construccions informals que, agrupades, van constituir veritables barris. Algunes d’aquestes famílies i persones
van haver de suportar prèviament les dures condicions que implicava la repressió de la immigració en ser internades al
Pavelló de les Missions a Montjuïc, convertit per l’Ajuntament a la postguerra en el Centro de Clasificación de Indigentes,
o al seu obligat retorn al lloc d’origen. Transitòriament, a l’espera d’un habitatge, aquestes famílias i persones van ser
allotjades al Pavelló de Bèlgica i a l’Estadi. Les arribades més significatives es produeixen ja a partir del desenvolupament
industrial, que requeria gran quantitat de mà d’obra, com també, la transformació urbana que va afectar la ciutat durant
el període de les exposicions de 1888 i 1929. Finalment, l’etapa de postguerra i la del gran creixement de la perifèria
dels anys 60.
La muntanya de Montjuïc va ser una zona on aquest fenomen va adquirír unes grans proporcions, creant les barraques,
aixecades als horts, un teixit continu des del vessant del Poble sec fins a les pedreres del costat occidental i des del
recinte de l’Exposició de 1929, fins al glacis de la fortificació militar del cim. A les Corts i Sants, aquestes agrupacions
eren més reduïdes i disperses pels solars, camps i carrers, com els entorns de la Diagonal, de Joan Güell, l’avinguda de
Madrid i la Riera Blanca, que esperaven els respectius projectes d’urbanització.
La manca d’atenció per part de les autoritats per cobrir les necessitats que calia a una població treballadora tan
nombrosa, mancada d’equipaments i, en molts casos, molt distant dels de la ciutat, va ser substituïda, en alguns
aspectes, per l’acció de les assistentes socials, d’iniciatives privades i, en altres, per la d’entitats religioses i de joves
voluntaris, que desenvoluparen una activitat que va afavorir principalment a la generació més jove d’aquestes famílies.
La mostra vol donar una visió d’aquests grups des del moment en què es varen crear fins a la seva desaparició per
interessos urbanístics, fet que va motivàar el trasllat dels veïns i veïnes d’aquests barris als grups d’habitatges-albergs
edificats primer pel Patronato de la Habitación de Barcelona el 1929. Als anys cinquanta, per l’Instituto Municipal de la
Vivienda i per iniciativa del gobernador vivil. Una dècada més tard es van aixecar les Unidades Vecinales de
Absorción (UVA) de l’Obra Sindical del Hogar i diferents polígons per altres promotors. El trasllat a
aquests habitatges, de construcció molt escadussera i sempre aixecats en terrenys de la
perifèria de la ciutat o de les poblacions veïnes, es produïa amb presses, sense
finalitzar la urbanització, fet que va donar peu als moviments
reivindicatius veïnals.

Col·laboren:
Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu Fotogràfic de Barcelona,
Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge, Arxiu Històric
Municipal de Sant Boi de Llobregat, Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí, Arxiu Municipal del Prat de Llobregat,
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, Arxiu Parroquial de
Sant Pere Claver, Arxiu Històric de La Mina, AVV de Sant
Cosme i Sant Damià, AVV de Sant Roc, AVV del barri del
Pomar, AVV de Bellvitge i diferents grups dels antics veïns
i veïnes dels barris de barraques que actualment resideixen
als barris de Camps Blancs (Sant Boi), Sant Cosme i Sant
Damià (El Prat), La Pau (Barcelona), La Mina (Barcelona),
Sant Roc i el Pomar (Badalona)

Nens a la catequesi de Sant Pere Claver. 1953. APSC.

