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Exposició 'Habitar el Món'
760.000 visitants van admirar aquesta impactant exposició

Category:
Estratègies de ciutat sostenible i acció climàtica [1]
Client
Forum Barcelona 2004
Location
Barcelona
Period
2003-2006

Motivació
Per encàrrec del Fòrum Barcelona 2004, Ramon Folch va conceptualitzar i comissariar l’exposició
“Habitar el Món”, que explorava les tres escales de la relació espai – ésser humà: territori, ciutat i
hàbitat.
La reﬂexió essencial se centrava en els límits del nostre planeta, partint de la constatació de les
desigualtats entre països rics i països pobres. En el projecte expositiu se subratllava l'ampli consens
existent en el món i com la Humanitat s'ha de plantejar noves pautes de comportament que tinguin
en compte la importància dels sistemes naturals que ens nodreixen i la necessitat imperiosa
d'aconseguir organitzar-nos amb criteris de més racionalitat a escala planetària.

Resultats
L'exposició [2], amb molts components audiovisuals, partia d’una presentació sintètica dels principals
reptes socioambientals mitjançant diverses instal·lacions sobre la diversitat natural de la Terra i les
principals transformacions generades per les activitats humanes i, especialment, el fenomen urbà i la
seva lògica. Per últim, un espai dedicat al nostre entorn quotidià, portava el debat sobre les pautes de
consum occidental, la despesa i els residus generats, convidant al visitant a prendre un compromís
envers la sostenibilitat.
L'exposició 'Habitar el món', la més gran de les 4 exposicions del Fòrum Barcelona 2004, va rebre un
total de 763.000 visitants i va esdevenir una de les més valorades pel públic assistent.
Addicionalment, va rebre el Premi Ciutat de Barcelona [3] 2005 en la categoria multimèdia.

La major part dels materials eren reutilitzables i la climatització de l'espai es basà en un sistema per
captar les frigories emmagatzemades en el formigó del subsòl de la gran esplanada del Fòrum.
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