ACTIVITATS 2021
(GENER-JUNY)
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.

•

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 25 de gener de 2021 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 22 de febrer de 2021 a les 18,30 h.

•

Fígols les mines. La Consolació – Sant Josep. Esplendor i decadència d’una colònia minera.
Jaume Corominas i Camp, delineant mecànic jubilat, compromès amb el món de la cultura, autor del
llibre i membre de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica.
Dilluns 22 de març de 2021 a les 18,30 h.

•

L’Any Europeu del Ferrocarril: nova etapa del viatge del Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Pilar García, directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Llicenciada en Història Contemporània i
Màster en Gestió del Patrimoni i Coaching de lideratge personal.
Dilluns 26 d’abril de 2021 a les 18,30h.

•

Retorno al patrimonio: Industrias alimentarias, memoria, innovación social y buenas prácticas
patrimoniales.
Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de INCUNA (Industria, Cultura y Naturaleza)
Dilluns 31 de maig de 2021 a les 18,30 h.

•

El parque de chimeneas Industriales de Alcoy y su entorno, paisaje diario que evidencia su historia
industrial.
Ramon Molina Ferrero, historiador per la Universitat d’Alacant, Enrique J. Masià Buandes, doctor
enginyer industrial, professor de la UPV i president de l’Associació ALCOY INDUSTRIAL.
Dilluns 14 de Juny de 2021 a les 18,30 h.

Lloc:

Segons la situació sanitària es realitzarà via telemàtica per ZOOM o presencialment.
Activitat gratuïta
Per confirmar assistència en línia a secretaria@amctaic.org o bé per telèfon al 93 780 37 87.

ACTIVITATS DIVERSES
Activitat

Quan?

Lliurament de la 28a edició dels Premis Bonaplata Estudis 2020

Març

Lliurament de la 29a edició dels Premis Bonaplata 2021

Novembre - Desembre

