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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. 
 

     

 

• La Innovació tecnològica, protagonista de la industrialització de Catalunya” 

Jordi Maluquer de Motes,  catedràtic de història econòmica de la UAB. 

Dilluns 26 de Gener de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Popeu Fabra de l’AEIC 

 

• Turisme i Patrimoni Industrial 

Josep Huguet i Biosca, enginyer industrial i historiador i polític català.   
Dilluns 16 de Febrer de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

• La modernitat històrica de l’arquitectura de SEAT, un patrimoni en procés de desaparició” 
 Francesc Prieto Rius,  memorial democratico de los trabajadores de la SEAT - Barcelona. 
Dilluns 23 de març de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

• La entrada de la robòtica a la industria catalana 

Josep Amat i Girbau, doctor enginyer industrial i professor emèrit de la UPC. Catedràtic 

d’Arquitectura i Tecnologia del computador. 

Dilluns 20 d’abril de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

• Enginyeria i arquitectura: les obres de la Sagrada Familia 

Jordi Bonet i Armengol, arquitecte directori i coordinador de les obres del temple de la Sagrada 

Familia fins el 2012 

Dilluns 25 de Maig de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

• Existeixen encara les Colònies Industrials?. El cas de la Selva.  

Xavier Martí Ylla, historiador y periodista.  

Dilluns 29 de juny de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

•  Història d’un barri amagat de Ciutat Vella 

Josep Mª Vilumara, Mª Teresa Canals i Jaume de Bargas 
Dilluns 21 de setembre de 2015 a les 18,30 h.  

Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 



 

• Barcelona, ciutat de fàbriques 

Mercè Tatjer i Mir, Historiadora i Geògrafa Urbanista. 

Dilluns 26 d’octubre de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 

• “Theatrum Machinarum“ 

Josep Alabern Valentí, enginyer industrial Superior,  director-gerent de les aigües de Manresa i  

President de l’AMCTAIC 

Dilluns 23 de novembre de 2015 a les 18,30 h. 
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 

 
 

Lloc:   Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya - Via Laietana, 39 – 08002 Barcelona 

             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. 
 

Visita Dia  Què farem?    

Parc de Bombers de la Vall d’Hebron  23/01/2015 Sortida divendres tarda 

   Visita tècnica guiada al Parc de Bombers  

   de la Vall d’Hebron i magatzem de  

   material històric dels Bombers de  

   Barcelona.  

 

Vilassar de Dalt  14/02/2015 Visites i recorregut a Teatre de la Massa,  

   Celler de Can Bruguera, La Fàbrica de Can 

    Manyer i els Forns Romans de la Fornaca. 

   

  

Mines de Sal i potassa Iberpotash  10 o 11/04/2015 Sortida de tot el dia:  visita tècnica guiada  

  Per determinar per la explotació de Potassa més 

   important d’Europa i Colònia Rosal. 

 

Ogassa, Sant Joan de les Abadesses 16/05/2015 Sortida de tot el dia. Visitarem el Museu  

i Ripoll   de les mines de Ogassa, monestir de 

   Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.  
      

 

Patrimoni Industrial del Segrià Nord 19/09/2015 Sortida de tot el dia. Mata de la Pinyana,  

   Colònia Serra Y Compañia, La paperera La 

   Leridana i la Colònia Tèxtil d’alcanís.  

 
Les Fonts de Montjüic 16 o 17/10/2015 Sortida de tarda: visita a l’interior de les  

  Per determinar Fonts de Montjuïc. 

 

Mora la Nova, Pinell de Brai  14/11/2014 Sortida de tot el dia. Visita al Centre  

   cultural del Ferrocarril de Móra La  

   Nova i celler cooperatiu Pinell de Brai. 

 

 

 
 
 



 
 
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 despres in situ. 
 

Visita Dia     

Croàcia Industrial Ampliat 19-24 de Juny  

Viatge en avió. Visita en autocar per Rijeka, amb visites a diferents elements de Patrimoni Industrial  de 

la població. Passeig  en vaixell per la badia fins a Opatija.  Visita de la península d’Istria,, Rasa (colònia 

industrial des de 1935). Fortificació militar de Pula Austria, Visita de l’amfiteatre Romà, fortalesa i 

arsenal austro-hungarés, port i museu naval de Pula. Visita de Rovinj, passant pel túnel de Ucka per 

gaudir del paisatge càrstic de Croàcia.   

Cartagena   12-15 de Març  

Viatge en avió i autocar. Cartagena i l’Arsenal (visita exclusiva). Llano del Beal, Parque Ambiental  Huerto 

Pío, Cabezo Rajao, Portmán y Parque Minero La Unión. 

La Base Naval o Arsenal de Cartagena, és un organisme depenent de l’Armada Espanyola i per tant no 
realitza visites al públic. És un conjunt de persones i d’instal·lacions de l’Armada, organitzades sota un 
comandament on es realitzen activitats de suport logístic per als bucs i instal·lacions de l’Armada al 
Mediterrani, des de Almeria fins a Girona, incloent les Illes Balears.  
 
 

 


