ACTIVITATS 2020
FÒRUM DE PATRIMONI INDUSTRIAL
El Fòrum de patrimoni industrial té per objectiu fomentar el debat entorn als temes relacionats amb
l'existència i la història del patrimoni tècnic i industrial de Catalunya. També vol ser un aparador per donar a
conèixer projectes i iniciatives de patrimoni industrial que es donen en el nostre país.

•

El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova: una història tècnica, social i humana.
Joan Alberich González, doctor en geografia i professor de la Universitat Rovira i Virgili.
Dilluns 27 de Gener de 2020 a les 18,30 h.

•

Cases-fàbriques: un patrimoni singular a Ciutat Vella de Barcelona.
Francesc Caballé, historiador i especialista en documentació i arxius. Recerca sobre arquitectura i
formació urbana de Barcelona.
Dilluns 24 de Febrer de 2020 a les 18,30 h.

•

D’empresa colonial a empresa multinacional: La Companyia General de Tabacs de Filipines. Martin
Rodrigo y Alharilla, professor titular d’Història Contemporània, Universitat Pompeu Fabra.
Dilluns 30 de març de 2020 a les 18,30 h.

•

Llorenç Sánchez Vilanova (Barcelona 193 - Pobla de Segur 2019). Català transcendent: Literat,
historiador i cronista del patrimoni industrial hidroelèctric de Catalunya.
Josep Varela i Serra, catedràtic en matemàtiques, escriptor i polític. Diputat al parlament de Catalunya
(1992-1995) i senador per Lleida (1996 -2004).
Dilluns 27 d’abril de 2020 a les 18,30 h.

•

Ara fa 200 anys: el context de la construcció de la fàbrica de los Panyos de Manresa.
Lluís Virós Pujolà, historiador, especialitzat en història econòmica.
Dilluns 25 de Maig de 2020 a les 18,30 h.

•

La Indústria aeronàutica a Catalunya. Dels pioners d’Elizalde a l Gutmar d’avui.
Joan Martorell Castillo, enginyer industrial per la ETSEIB, UPC. President Executiu del Grupo Gutmar.
Dilluns 15 de juny de 2020 a les 18,30 h.

•

La farga catalana, passat amb projecció: els elements de la farga de l’ETSEIB.
Guillermo Lusa Monforte, doctor enginyer industrial i professor (jubilat) en el Departament de
Matemàtica Aplicada de la UPC.
Dilluns 21 de setembre de 2020 a les 18,30 h.

Lloc:

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya - Via Laietana, 39 – 08002 Barcelona
Auditori Pompeu Fabra, 5a planta.
Activitat gratuïta
Per confirmar assistència via on-line a secretaria@amctaic.org o bé per telèfon al 93 780 37 87

SORTIDES
Les sortides tenen l’objectiu de conèixer el patrimoni industrial de Catalunya. Tot allò que heu llegit, que
coneixeu per articles i per llibres, ara ho podreu veure i en podreu gaudir amb els vostres propis ulls.
Sortida

Dia

Què veurem?

Visita a la empresa GUTMAR S.A.

20/02/20

Visita a les instal·lacions GUTMAR, Sant Cugat.

Exposició LA VAGA DE LA CANADENCA.

14/03/20

Visita dissabte matí. Acompanyats per Eva
Masana, comissaria de la Exposició “La Vaga de la
Canadenca”, en el centenari de la mobilització
obrera que va aconseguir la jornada laboral de 8
hores.

Visita a Can Batlló de Sants, Premi Bonaplata
2019.

26/04/20

Visita acompanyats de l’arquitecte Josep
Mª Julià.

La Barceloneta, un barri industrial arran de mar 16 /05/20

Visita dissabte matí. De la mà de Mercè Tatjer,
especialista en geografia i història urbana
veurem les restes materials i la memòria de les
activitats industrials desenvolupades a la
Barceloneta. Des de la construcció naval fins la
indústria Mecano metal·lúrgica i el tancament de
la maquinista Terrestre i Marítima.

Caldes de Montbui: Aigua i Patrimoni

Visita dissabte. Acompanyats de Ramon Prat, soci
enginyer de l’AMCTAIC, farem un recorregut per
les antigues Termes Romanes de finals s.II, de
Caldes de Montbui, visita a la fàbrica de “Pastes
Sant Martí” Museu Sagalès i visita a l’edifici de
l’antiga fàbrica de la llana de Caldes de Montbui.

06/06/20

Les sortides previstes poden patir modificacions en el seu recorregut.

VIATGES
Si voleu anar una mica mes lluny i ampliar els vostres coneixements en Patrimoni Industrial, us oferim un
seguit de viatges. Per presentar els viatges que us proposem organitzarem un seguit de xerrades en que
exposarem els continguts de les visites que es faran desprès in situ.
Viatge

Dia

Polònia. Silesia Industrial

17 - 24 de Juny

Viatge en avió i autocar. Visites a Wroclaw i voltants, passeig en catamarà pel río Oder, Museu del Ferrocarril
de Silesia, Església de la Paz de la Santíssima Trinidad (UNESCO), pont penjant de Ozimek, Mina de Sal
Tamowskie Gory, Pozo Maciej, Mina Guido en Zabre, recorregut subterrani en vaixell, Katowice, Nikiszowiec i
visita al camp de concentració i extermini Auschwitz-Birkenau.
Albacete i Riopar, Patrimoni natural i cultural

7 – 12 d’Octubre

Viatge en Tren i autocar. Museu de la ganiveteria. Naixement del Río Mundo, parc natural de los Calares, vell
conjunt històric-artístic de Riópar Viejo, Fundició de llautó Maximiliano Lorenzo, tienda la Fragua, Conjunt
històric de les fàbriques de Riópar, Museu de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, ruta minera i aldea el
Laminador, conjunt històric industrial.
ACTIVITATS DIVERSES
Activitat

Lliurament de la 28 a edició dels Premis Bonaplata 2020
Desembre

Quan?

