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BIBLIOTECA DEL BON PASTOR 
C. Estadel la, 64 

Reserva d'entrades i activitats 
Tot i que es tracta d' una activitat 
qratu úa, es recom ana ler la 
reserva a través del web : 
barce lona.cat/muse uhisto ria 

Informació 
inlorm aciomuhbafabcn.cat 
Per a qualsevol alt ra inlormaciá: 
9325621 22 (de dilluns 
a divendres le iner s, 
de 10 a 14 i de 16 a 19 hl 

bar celona .cat/ rnuseu historia 
lace book.com/b arcelonacul tura 
twitter.com/ bcncultu ra 
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Barcelona \~. 



BON PASTOR: , 
A CONSTRUCCI 
IARTICIPATIVA 

D'UN MUSEU 
DE ~HABITATGE 

El1929 es van construir quatre polígons de Cases Barates a 
la ciutat, i el conjunt del Bon Pastor en va ser el més pobl1t 
amb 784 habitatges A l'illa ubicada entre els carrers d 
Tarrega-Claramunt í Bellmunt-Barnola es museHzaran vuí 
cases: quatre mostraran I'evolució de les cases en diferents 
períodes i les altres quatre seran espais expositius que 
serviran per explicar. a partir de l'habitatge obrer, la historia 
de Barcelona des del Bon Pastor al Districte de Sant Andreu. 
La muse'jtzació d'una illa de Cases Barates al Bon Pastor és 
un projecte de ( ,-eació d un museu en viu, po §slbl! gracies a 
la complicitat deis vems i ve'jnes del barn i. t'lmbe, d altres 
agents socials que treballen diilriament en el desenvolupa
ment d'aquest projecte. És el resultat d'una estreta col·labo
ració creada entre I'Associació de Ve'ins del Bon Pastor, 
l'lnstitut Municipal de l'Habitatge de Barcelona, el Districte 
de Sant Andreu. el Pla de Barris del Bon Pastor i el Museu. 
En aquestes dues sessions de treball s'explicaran les 
diferents fases del projecte de la mil dels professionals que, 
des de diversos ilmbits, treballen en ld mussúzacre de le 
Cases Barates del Bon Pastor. 

DIMECRES 17 D'OCTUBRE 

15.30 h 
Obertura 

16.30 h 
Habitar Barcelona: exposar una historia del segle xx 
Amador Ferrer, ar qurtecte 

17.00 h 
Trajectória hist érica de les cases del Bon Pastor 
Ga bn ela Mora les , a rquitecta 

17.30 h 
El Pla de Barris i les comunitats del Bon Pastor 
Mlquel Ángel Loza no, p rojecte ['lla de Barr .s 

1~.OO h 
Pausa 

15 h 
Espai públic i estudis de memoria al Bon Pastor 
An l o~ 1 ReMesar, Centre de Recerca Polis . UB 

18.45 h 
Fer muse u a les Cases Barates 
Joa n Roca, Mu t lB!\. I Sa lvador I\ngos to, a nuc pr csrccn: 
de lAssocraci óde Verns I Vemes del '3on Pas tor 

19.15h 
Apunts de cloenda 
Car me Tur éqa r.o. qe ren l del Ols trlcle de Sant Andreu, 
i Angels Mira , qerent de ll nstuut Murucroat de t'Hab uatqe 
oc Harcetova 

DIMECRES 21 DENOVEMBRE 

15.00 h 
Obertura 

15.30 h 
Les Cases Barates del Bon Pastor: un patrimoni viscut 
Car me" Cazalla, MU HBA, lAma Mer-cader, coordinadora del 
pro.ecte 

16.00 h 
Making-of: de la Casa Barata al pis i la construcció d'un museu 
Pauta Usta rroz I Sonia Po~s , N ew c rvrson .es 

16.30 h 
Projectes d'acompanyament i memoria en viu 
ArllZGar cía . Programa da comoanvam cn., Pla de Barn s 
Cooperauva La Fa brica 

17.06 h 
Il ¿¡u Sil 

15 n 
Rehabilitació de les cases i idea ció museogrilfica al Bon Pastor 
Aurora Fe,-ná fl dez, R'card Me rcadé IAndrea Mane n!I, arqu rtect es 

18.15 h 
El mobiliari de les Cases Barates: la restitució i la restauració 
Nata lia He-vas. resta urado -a, I Anna Buu mvesuqadora 

19.00 h 
Els arxius familiars com a font documental 
M" rta nplcl os, co cumen tahst a 

19.45 h 
Debat general i conclusions 


