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El barraquisme, un fenomen urbà de primera magnitud a Barcelona des de principis del segle XX, fins 

gairebé els Jocs Olímpics, creà una vertadera “ciutat informal” al costat dels nuclis antics, de 

l’Eixample i de les diverses formes de creixement de la perifèria urbana. Aquesta ciutat informal 

s’estengué per la muntanya de Montjuïc, pel front marítim, per alguns espais intersticials del propi 

Eixample i pels turons que envoltaven la ciutat. 

Montjuïc, Somorrostro, El Carmel... esdevingueren noms mítics encara vius en l’imaginari de la ciutat, 

per la duresa de les condicions de vida dels seus habitants i també perquè sovint es convertiren, en 

temps de creixement sense democràcia, en banc de proves de moviments assistencials, socials i 

veïnals. Uns moviments que en els anys seixanta i setanta es transferiren als grans polígons de 

l’extraradi, on foren reallotjats la majoria dels seus habitants, que hagueren de lluitar de nou per 

aconseguir els equipaments i serveis que no arribaven. En aquest durador combat per la ciutat i per la 

ciutadania es troba una de les claus del notable pes dels moviments urbans en la Transició a la 

democràcia. 

Tot altre fou l’ambient dels darrers nuclis barraquistes, en els anys vuitanta, de caràcter molt més 

marginal i amb no poques barraques ocupades per famílies provinents d’altres nuclis ja desallotjats: la 

gran precarietat social dels seus habitants, i més en temps de crisi econòmica, obligà a una difícil cerca 

d’altres vies de solució, no sempre satisfactòries. 

 

L’estudi històric del fenomen pren relleu no sols a l’hora d’abordar la trajectòria i fer balanç del segle XX 

a Barcelona, sinó també a l’hora d’estudiar els processos històrics de creixement urbà informal arreu 

del món. Ambdós aspectes seran tractats a bastament en el programa de conferències i debats lligats a 

l’exposició, a partir del mes de setembre. 
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Presentació 

 

BARRAQUES. LA CIUTAT INFORMAL  
 
El Museu d’Història de Barcelona presenta, dins el marc del programa Barcelona 
Diàleg Cultural, l’exposició “Barraques. La ciutat informal”. La mostra ens presenta el 
barraquisme a la Barcelona del segle XX com un fenomen urbà i ens ajuda a reflexionar 
sobre la ciutat informal que s’infiltrava pels intersticis i desbordava la ciutat planificada. 
 
Mitjançant documents, imatges i les veus dels seus protagonistes com a record i memòria 
de la ciutat informal, l’exposició s’aproxima a aquest fenomen urbà i mostra el seu 
microcosmos social. 
 

 
 

Barraques del Trascementiri 1983, Barcelona. Foto Albert Aymaní. Arxiu Històric del Poble Nou 

 

“Barraques. La ciutat informal”, s’inscriu en la línia d’exposicions centrada en tots els 
aspectes històrics que contribuïren a la formació de la Barcelona actual; dins el programa 
d’exposicions temporals sobre la Barcelona moderna i contemporània que organitza el 
Museu d’Història de Barcelona a les sales de la Casa Padellàs. 
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Àmbits de l’exposició 

 
L’exposició s’organitza en tres àmbits dividits en subàmbits i precedits d’una introducció: 

Introducció 

 

 La ciutat informal. El barraquisme a la Barcelona del segle XX 

 

Primer àmbit 

 

El primer barraquisme. Anys 20 i 30 

 Barraques abans del barraquisme 

 La crisi de l’habitatge 

 Barracòpolis 

Segon àmbit 

 

La consolidació del barraquisme. Anys 40 a 70 

 Barraquisme en temps de repressió i racionament 

 El sorgiment d’un fràgil teixit social 

 La barraca: un microcosmos que mira al carrer 

 El combat per a la incorporació a la ciutat 

 El paper supletori de les institucions eclesials 

 Moviment veïnal davant del reallotjament 

 Montjuïc. De la barraca als grans polígons 

 Can Tunis. Una experiència frustrada 

 El Carmel. Vint anys de combat pel reallotjament al 

barri 

Un nou paisatge urbà: els grans polígons d’habitatge 
 

Tercer àmbit 

 

El barraquisme marginal. Anys 80 

 El cas de La Perona 

 Els darrers nuclis de barraques 
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Introducció 

La ciutat informal. El barraquisme a la Barcelona del segle XX 

el barraquisme de Barcelona: un fenomen urbà 
ciutat informal versus ciutat planificada 

 
El barraquisme de Barcelona, fenomen urbà esdevingut al llarg del segle XX, creà una 

ciutat informal al costat de la ciutat planificada del nuclis antics, l’Eixample, els polígons i 

d’altres formes de creixement perifèric. Aquesta ciutat informal s’estengué per la 

muntanya de Montjuïc, pel front marítim i ocupà tant alguns espais intersticials de la 

perifèria de l’Eixample, com els turons. 

La seva total eradicació als anys anteriors a la Barcelona Olímpica n’ha deixat escasses 

empremtes en el territori, però la seva història perviu en la memòria de molts dels antics 

barraquistes i encara és plena de llums i ombres.  

 

 

Carrer de les barraques de Francisco Alegre (El Hoyo), Barcelona cap a 1974. 

Mariano Velasco. Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
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Primer àmbit 

El primer barraquisme. Anys 20 i 30 

una llarga tradició d’infrahabitatge 
 

1914.............................1.200 barraques 
1922.............................3.860 barraques 
1929.............................6.000 barraques 

 
Barcelona tenia una llarga tradició d’infrahabitatge. La Barcelona industrial havia atret 
grans quantitats de treballadors d’arreu d’Espanya durant el primer terç del segle XX. 
L’escassa atenció al problema de l’habitatge, la manca de recursos públics, la minsa 
industrialització del sector de la construcció i la congelació de rendes, que provocà un 
menor interès de la propietat per a l’habitatge de lloguer, agreujaren la manca d’habitatge 
popular. Tot això provocà un augment dels rellogats i el creixement dels barris de 
barraques. Les barraques es triplicaren entre 1914 i 1922, de prop de 1.200 a 3.600. 
 
Les autoritats municipals només actuaven quan calia l’eradicació de certs nuclis, com 
succeí amb les barraques al voltant del recinte de l’Exposició Internacional de 1929. Però 
el problema era estructural i el barraquisme es reproduïa en altres parts de la ciutat. Quan 
l’Exposició obrí les portes, ja hi havia prop de 6.000 barraques a Barcelona. 
 
 

 
 

El Poble Espanyol en construcció. Barcelona 1929. Autor desconegut. AHB-AF 
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Barraques abans del barraquisme 

nuclis de pescadors, barraquetes d’hortet i casetes 
 

Els primers assentaments de barraques eren construccions disseminades i aixecades per 
segments de la població que, degut a les seves necessitats laborals o recreatives, 
requerien d’un aixopluc temporal on viure. 
 
 
 
 
La crisi de l’habitatge 

els nouvinguts i la proliferació dels barris de barraques 
 

La població de Barcelona augmentava amb l’arribada d’immigrants i creixia la preocupació 
per la proliferació de barris de barraques, sense cap infraestructura higiènica. Les 
manifestacions de pobresa i dels riscos sanitaris, posaven en relleu la injustícia social que 
es vivia a Barcelona 
 
Les iniciatives de l’administració per fer front a la crisi de l’habitatge no van tenir l’impacte 
desitjat: 

 1909 El Museu Social 
 1911 Primera “Ley de Casas Baratas” 
 1915 L’Institut d’Habitació Popular 

 
 
 
 
Barracòpolis 
 

creixement del barraquisme i impotència per aturar-lo 
dictadura de Primo de Rivera, II República i Guerra Civil 

 
 
La posició de l’Ajuntament es caracteritzà per la impotència i la manca de resultats per 
solucionar el fenomen del barraquisme. El 1923, al setmanari Justícia Social, Emili Mira, 
encunyava el terme “barracòpolis”. 
 
En el marc de la segona Ley de Casas Baratas (1921), l’Ajuntament creà el Patronato 
Municipal de la Habitación de Barcelona que encarregà al Fomento de la Vivienda Popular 
S.A. quatre grups de cases barates destinats a reallotjar part dels barraquistes del recinte 
de l’Exposició Universal de 1929. 
 
Les mesures proposades durant la República, com la Casa Bloc, el sanejament de Ciutat 
Vella i dels nuclis de barraques, així com la municipalització de la propietat urbana al 
1937, gairebé no van arribar a posar-se en pràctica per l’esclat de la guerra civil.  
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Segon àmbit 
 

La consolidació del barraquisme. Anys 40 a 70 

postguerra: de la misèria del món rural a la precarietat de la ciutat 
barraquisme: part de la normalitat barcelonina 

 
Els nuclis barraquistes passaren a la dura situació de la postguerra. La misèria i la 
repressió expulsaven a milers de persones del món rural, que cercaren la supervivència a 
Barcelona, malgrat l’atonia econòmica dels anys quaranta. 

El ràpid augment de població suposà l’auge de les tradicionals formes d’infrahabitació. 
Creixien els nuclis de barraques ja existents i n’apareixien de nous, com els d’El Carmel i 
La Perona. El barraquisme creà una “ciutat informal”, part substancial de la “normalitat 
barcelonina”. Un paisatge urbà que les autoritats del règim miraven d’ocultar. Però malgrat 
la repressió política s’escoltaven veus crítiques des d’alguns col·lectius professionals i 
sectors de l’església catòlica. 

A la “Semana del Suburbio”, organitzada per l’Església el 1957, es calculà en 10.352 el 
nombre de barraques a Barcelona, que a l’ entrada la dècada dels seixanta n’eren ja prop 
de 20.000.  
 

 

Veïns de Los Cañones preparant el terreny per aixecar una barraca. Barcelona, cap a 1955. 

Autor desconegut. Col·lecció particular Custòdia Moreno 
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Barraquisme en temps de repressió i racionament 

Servicio de Erradicación del Barraquismo 
desatenció de l’Ajuntament franquista i iniciatives de l’Església 

 

El 1949 es creà el Servicio de Erradicación del Barraquismo i l’Ajuntament mirà de frenar 
l’extensió del barraquisme mitjançant el cens de barraques, el control i la repressió de 
noves construccions i intentant que els immigrants “il·legals” retornessin als seus llocs 
d’origen. El 1953 s’instaurà el Centro de Clasificación de Indigentes al Palau de les 
Missions de Montjuïc, destí de molts immigrants i de molts barraquistes eradicats. 
 

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic va moure els barraquistes a barris precaris i 
distants com la Verneda i Can Clos; dos barris deprimits fins avui mateix. 
 

La repressió política havia deixat l’Església com a única institució amb veu pública sobre 
el barraquisme. Amb un caràcter paternalista, es duien a terme accions d’assistència 
social. Salut i escola foren els serveis que s’intentà suplir des de la beneficència eclesial 
davant la desatenció per part de l’Ajuntament. 
 

 
 

Safareig col·lectiu instal·lat per L’Ajuntament al Camp de la Bota. Barcelona, 1967. 
Pau Barceló. Col·lecció de Josep Maria Huertas Clavería 
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El sorgiment d’un fràgil teixit social 
 

barris amb identitat pròpia: estretes relacions de veïnatge i solidaritat 
lluita per la millora de les condicions de vida 

 

Després de l’extrema precarietat dels anys de la postguerra i el racionament, algunes de 
les concentracions de barraques es convertiren en veritables barris amb identitat pròpia i 
amb una història diferenciada.  
 

La lluita per viure dignament en barris mancats de serveis i infraestructures bàsiques i l’ús 
del carrer com extensió de l’habitatge, van constituir estretes relacions de veïnatge. La 
vida dels seus habitants va transcórrer entre la solidaritat i les tensions a l’interior d’uns 
barris que eren ignorats per la resta de la ciutat.  
 

Es bastiren xarxes polítiques de lluita per millorar les condicions de vida i per un futur no 
barraquista, on hi tingueren un paper important els assistents socials i les organitzacions 
en contacte amb els barraquistes. 
El risc que el reallotjament pogués comportar la dissolució de relacions humanes valuoses 
fou també tema de debat, tant entre barraquistes com en diferents àmbits professionals.  

 
 
 
La barraca: un microcosmos que mira al carrer 
 

paisatge dels barris de barraques 
tipologies de barraques: mètodes de construcció, materials i dimensions 

 
Les barraques dels diferents nuclis responien a diverses tipologies adaptades als camins 

preexistents, a la topografia dels terrenys i a l’organització interna del conjunt. Sorgien 

poblacions amb un cert caire del sud de la Mediterrània als turons, i amb aspecte més 

mariner, fins i tot amb alguns palafits als nuclis d’arran de mar. 

  
 

Tipologies de barraques. Fons Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
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Les barraques s’aixecaren en terrenys comprats, cedits i de titularitat pública. Unes 

estaven bastides amb materials portants prou sòlids: maó i teula, d’altres eren més 

precaris amb material de rebuig o reciclat: fusta, cartró i uralita. 

 

  
 

Tipologies de barraques. Fons Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 

 

Les dimensions eren mínimes i variaven en funció dels serveis i de l’equipament de la llar: 

cuines, latrines, safareig. Sovint el seu espai intern es dividia en dos àmbits, l’un estar i 

l’altre per al descans, separats per cortines. 

Amb el temps, les barraques i els nuclis barraquistes milloren tant la condició constructiva 

com l’equipament incorporant aparells elèctrics i electrodomèstics. 

 
 
 

El combat per a la incorporació a la ciutat 

 
els anys del “desarrollo” 

reallotjament en polígons: noves perspectives i nous temors 
 

La dècada dels seixanta suposà un canvi per a la realitat social dels nuclis de barraques. 
A mesura que es deixava enrere la postguerra i que les oportunitats laborals 
augmentaven, els barris de barraques adquiriren una altra fesomia. 
 
En els anys del “desarrollo”, Barcelona incorporà els nuclis barraquistes a les aspiracions 
de millora que creixien en relació a les qüestions urbanes.  
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Els reallotjaments massius en polígons d’habitatge social obrí una nova perspectiva i, 
alhora, un nou temor: per la situació d’il·legalitat dels barraquistes i les dificultats per 
aconseguir nous habitatges, especialment en aquells casos en que vivia més d’un nucli 
familiar en una mateixa barraca. 

 

 

Barraques de Santa Engràcia anys 80. Mariano Velasco. 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
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El paper supletori de les institucions eclesials 

 
de la beneficència als compromisos personals 

promoció social per a una població desatesa pels poders públics 
 

l’Església de postguerra s’havia apropat als barris de barraques des de la beneficència. La 
incorporació de joves a les institucions eclesials que hi buscaven una via de compromís 
personal i els aires renovadors del concili Vaticà II (1962), propiciaren un canvi significatiu. 
 
Càritas Diocesana, alguns ordes religiosos i els treballadors socials vinculats a aquestes 
institucions eclesials van replantejar els models teòrics d’atenció social, optant per la 
professionalització del seu treball en el conjunt dels suburbis obrers. 
 
Es començaren a dur a terme projectes de promoció social als nuclis de barraques: 
escoles, guarderies, centres socials i equipaments per a una població desatesa pels 
poders públics. Aquest desenvolupament comunitari propicià el sorgiment d’unes entitats 
veïnals, on també contribuïren persones compromeses amb els partits i moviments que 
operaven des de la clandestinitat. 
 

 

Membres de l’Hogar Social de Can Tunis en una reunió. Barcelona, 1964.  
Autor desconegut. Centre de Documentació Històrica Montjuïc-la Marina 

 

 

“Labor social y de apostolado 
eclesiástico 
 
Se viene realizando en ese 
suburbio una extraordinaria labor 
de apostolado y de conciencia 
ciudadana, a través de un centro 
social creado y constituido por 
jóvenes del mismo.” 
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Moviment veïnal davant del reallotjament 

demanda de millores 
reallotjaments i ambient d’incertesa 

organitzacions veïnals: futures associacions de veïns 
 

Les organitzacions dels nuclis barraquistes treballaren en la demanda de millores per al 
barri i per incidir tant com fos possible en els projectes d’eradicació del barraquisme. 
 
A mitjans dels anys seixanta, l’inici dels grans reallotjaments va provocar que en els barris 
de barraques es respirés un ambient d’incertesa. Els seus veïns s’organitzaren per tal 
d’incidir en el procés, difonent les seves reivindicacions a través de l’opinió pública, o 
generant projectes de cooperatives d’habitatge alternatius als municipals. 
 
 
El reallotjament de famílies barraquistes es feia de forma precipitada i sense tenir un 
projecte social definit. Molts dels nous polígons estaven en construcció, sense els serveis 
socials i urbanístics necessaris. S’havien aconseguit pisos, però les mancances dels nous 
barris feien que els nous veïns continuessin lluitant per poder viure-hi dignament. Algunes 
de les organitzacions veïnals dels nuclis de barraques es convertiren en l’embrió de les 
futures associacions de veïns dels nous polígons d’habitatge. 
 
Als nuclis sense previsió de reallotjament immediat, l’Ajuntament va instal·lar unes 
infraestructures bàsiques per tal d’apaivagar la pressió de l’opinió pública, i millorar la 
qualitat de vida dels habitants mentre no s’arribés a una solució definitiva. 
 
 
Montjuïc. De la barraca als grans polígons 

un pis per barraca versus un pis per família 
 
Montjuïc havia esdevingut el gran nucli de la Barcelona informal sobre horts, terrenys 
privats i públics. Als anys seixanta, la construcció del parc d’atraccions al nucli de Maricel, 
la ubicació dels estudis de TVE i les declaracions de Franco sobre les eradicacions en 
una visita al castell l’any 1963, iniciaren el procés de reallotjament dels barraquistes de 
Montjuïc en diferents polígons d’habitatge protegit. 
 
“Un pis per família” fou l’èxit del moviment veïnal de Montjuïc que aconseguí canviar els 
mètodes de l’Ajuntament, que sols oferia un pis per barraca, encara que hi visqués més 
d’una família. Aquest moviment posà les bases per a l’organització de les associacions 
veïnals als nous polígons d’habitatge, on hauran de continuar la lluita per a la dignitat, 
enfront les mancances urbanístiques dels nous barris. 
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Can Tunis. Una experiència frustrada 

la il·lusió per romandre al barri truncada per un reallotjament forçós 
 

La ubicació i pervivència de les barraques de Can Tunis sempre va estar lligada al 
creixement del port. Els seus veïns crearen una cooperativa d’habitatge, per a finançar-se 
el projecte de reallotjament proper al nucli de barraques. Això responia a les necessitats 
professionals de molts veïns i a la il·lusió de romandre al barri. Aquest projecte no va ser 
considerat per l’Ajuntament, que executà el reallotjament de Can Tunis al barri de Cinco 
Rosas de Sant Boi l’any 1968. 
 
Més tard l’Ajuntament féu servir les barraques buides per reubicar població, 
majoritàriament gitana. L’Ajuntament anà reallotjant les famílies que restaven, entre el 
polígon de la Mina i, el 1979, en un petit barri de nova construcció: Can Tunis Nou, a tocar 
del cementiri, força desatès i amb un alt nivell de marginació fins que fou enderrocat l’any 
2003. 
 

 

El Carmel. Vint anys de combat pel reallotjament al barri  

 
Centre Social d’El Carmel i Associació de Veïns d’El Carmel 

 
El nucli barraquista dEl Carmel fou el més organitzat durant els reallotjaments. Això 
retardà el procés ja que els veïns volien que el resassentament es produís al mateix barri.  
 
A finals dels seixanta, un grup de veïns i barraquistes van crear el Centro Social de El 
Carmelo per a denunciar i donar solució al deteriorament del barri i l’oblit de 
l’administració pública. El 1972, el Centro Social va passar a anomenar-se Asociación de 
Vecinos de El Carmelo, que treballà per a millorar les condicions de vida a les barraques i 
aconseguir el reallotjament al barri. 
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A l’etapa democràtica l’Associació de Veins d’El Carmel va assolir la seva fita: 
l’Ajuntament aprovà la construcció dels pisos de Ramon Casellas al mateix lloc on es 
trobaven les barraques d’El santo. El 1984, el Patronat Municipal de l’Habitatge lliurà 161 
pisos a repartir entre els veïns dels tres nuclis. La resta de població fou reallotjada el 1990 
a la promoció de Can Carreras, al costat de les Cases barates de Ramón Albó. 
 

 
 

El Carmelo. Boletín interior de la Asociación de Vecinos del Carmelo, núm. 15. 
Barcelona, gener de 1976.  Col·lecció particular Custòdia Moreno 

 
 
Un nou paisatge urbà: els grans polígons d’habitatge 
 

A partir del Plan de Urgencia Social de 1958, aprovat per l’Estat, es posaren les bases per 
a la construcció de grans polígons d’habitatge on reallotjar a part dels barraquistes.  
La major part d’aquests polígons, aixecats pels organismes oficials i públics, reassentaren 
a barraquistes entre 1949 i 1990. S’ubicaven en perifèries distants, dins i fora del municipi 
de Barcelona, sense contemplar les necessitats laborals ni l’arrelament a la ciutat dels 
seus habitants. Eren barris sense equipaments i sense cap tipus d’urbanització, d’aquí 
que s’arribés a parlar de “barraquisme vertical”. 
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Tercer àmbit 

El barraquisme marginal. Anys 80 

1.974...............1.460 barraques 
el darrer gran reallotjament: la Mina 

 
Al final de l’etapa dels grans polígons d’habitatge, el barraquisme es reduí a 1.460 
barraques, segons el cens del Patronato Municipal de la Vivienda el 1974. 
 

Quedava pendent el cas d’El Carmel, amb una forta cohesió de barri i uns habitants poc 
disposats al seu trasllat. Altres nuclis barraquistes allotjaven majoritàriament famílies 
gitanes que no accedit als programes de reallotjament. Alguns patien gran degradació i 
precarietat, amb població desemparada i fluctuant. Les barraques buides serviren de 
reubicació espontània o propiciada per la pròpia Administració, com a Can Tunis Nou, per 
a barraquistes d’altres nuclis ja enderrocats i de població molt desestructurada. 
 

El darrer gran reallotjament, al barri de La Mina a mitjan dècada dels setanta, tingué un 
caràcter molt diferent. En aquest nou polígon, construït pel Patronat de l’Habitatge dins del 
terme de Sant Adrià, s’hi reassentà bona part dels habitants del Camp de La Bóta i 
d’altres nuclis barraquistes com el de Sant Pau. Era una concentració forçada de 
persones de provinença diversa que compartia gran precarietat i dependència de suports 
socials, just quan la crisi econòmica abocava els seus habitants a un atur massiu.  
 

La Mina ha començat a sortir d’una situació que amb tot rigor es pot considerar com de 
“barraquisme en vertical” tan sols a principis del s XXI. 
 
 

El cas de La Perona 

les seqüeles del barraquisme i les estratègies d’erradicació 
 
La Perona va ser un dels últims nuclis de barraques a on anaven les famílies gitanes que 
no podien accedir als programes de reallotjament. El Patronat Municipal de l’Habitatge 
inicià, als anys vuitanta, un pla de reallotjaments construint habitatges unifamiliars 
prefabricats, primer al polígon Pedrosa i, després, al barri de El Maresme.  
 
Enmig d’una forta crisi econòmica i molt d’atur entre els veïns d’aquests polígons, aquests 
temien una possible degradació del territori si s’incrementava la població precària. Les 
reaccions veïnals de rebuig, a uns plans de l’Administració proposats sense negociació 
suficient amb la ciutadania, produí que s’abandonés el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barraques. La ciutat informal 

18 
 

 
Davant d’aquesta situació es va optar per l’entrega d’indemnitzacions a les famílies de 
barraquistes que tornessin al seu lloc d’origen, solució que va ser molt criticada. Una 
segona opció consistia en la dispersió i el reallotjament de les famílies a pisos de segona 
mà. El juny de 1989 s’eradiquen les darreres barraques al barri de La Perona. 
 

 
 

Àlbum familiar d’Argentina Fernández López. La Perona 
 

Els darrers nuclis de barraques 

les accions de l’Ajuntament democràtic 
primeres Jornades Catalanes sobre Població Gitana 

erradicació de les barraques i fi del barraquisme 
 

L’any 1980, amb l’Ajuntament democràtic, es creà la Comissió Gestora per l’Eradicació 
del Barraquisme. A partir d’aquí, els programes d’eradicació inclouran projectes d’inserció 
social abans dels reallotjaments definitius en polígons. Per problemes de concepció, 
coordinació i per manca de recursos resultaren poc efectius.  
 

Malgrat la nova perspectiva, no es van poder evitar que la venda de drogues i la petita 
delinqüencia creesin problemes de convivència amb els veïnats proprers i contribuissin a 
una estigmatització genèrica i amb tocs racistes de tots els seus habitats. 
 

A banda del nucli d’El Carmel, que aprofità el moment de canvi polític per fer sentir les 
seves reivindicacions i aconseguir millores, els altres eren nuclis sense consistència 
interna i cap capacitat per negociar el seu futur. 
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El 1981 se celebren les Primeres Jornades Catalanes sobre Població Gitana amb 
propostes d’actuació per als nuclis barraquistes encara dempeus i per als barris de 
reallotjament. El barraquisme prenia tot un altre caire: el mer reallotjament no garantia pas 
una major incorporació a la ciutat. 
 

El cens del 1982 comptabilitzava 1.108 barraques i el juliol de 1989, abans de la 
celebració de les Olimpíades, l’Ajuntament de Barcelona declarava oficialment l’eradicació 
definitiva de les barraques i la fi del barraquisme, tot i que amb posterioritat apareixeran 
petits nuclis amb un caràcter més efímer. 
 

 
 
 
 
 
 

Full informatiu de la Coordinadora d’Entitats de La Verneda i Sant 
Martí de Provençals que recull el Programa municipal d’eradicació 
del barraquisme. Tesi de Pilar López. 15 años en La Perona: 1974-

1989. Annex 24. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ  

 
Dijous 17 de juliol 
 

Acte d’inauguració de l’exposició 
Hora: 18:00 h a 18:45 h 
Lloc: Capella de Santa Àgata 
 
Taula rodona 

 Jordi Martí, Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 

 Joan Roca, Museu d’Història de Barcelona 

 Custodia Moreno, Testimoni. La memòria barraquista 

 Maximiliano Díaz Molinaro, Grup Pas a Pas (comissaris) 

 Mercè Tatjer, Catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials de la UB 
 

Visita a l’exposició 
Hora: 18:45 h a 19:30 h 
Lloc: Galeries Casa Padellàs 
 

Copa a les galeries de la Casa Padellàs 
Hora: 19:30 h 

Amb la col·laboració especial de la Moritz   
 

L’exposició inclou un programa d’activitats adreçades a tots els públics: 
 

 Jornades de portes obertes, 18, 19 i 20 de juliol 2008 

 Visita-col·loqui 

 Itinerari col·loquis 

 Cicle de conferències, a partir del mes de setembre 

 Taules rodones, a partir del mes de setembre 

 Cafè-tertúlia 

 Cicle de Cinema 

 Activitats per a públic escolar i públic familiar 
 
Informació i reserves: 
Museu d’Història de Barcelona  
Tel.: 93 256 21 22 
Fax: 93 268 04 54 
A/e: reserves-mhcb@mail.bcn.es 
www.museuhistoria.bcn.cat 
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i divendres de 10 a 14 h 
 
www.barraques.cat 
 
LLIBRE-CATÀLEG de l’exposició. Publicació prevista: desembre 2008 


