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Barcelona, novembre de 2009
Abans de finalitzar aquest tipus d’esdeveniments científics, se sol fer una anàlisi relacionada
amb el seu desenvolupament que remarqui les línies i les tendències dels treballs que s’hi ha
presentat.
Abans de res, des de la junta directiva i des dels comitès organitzador i científic volem agrair
als participants el seu compromís i les seves aportacions. Els treballs de recerca han tingut un
elevat interès i s’ha creat un clima de diàleg molt fructífer al llarg de les 4 sessions
desenvolupades.
En primer lloc, cal remarcar la varietat temàtica de les comunicacions, que s’han fet referit a
diferents línies de recerca sobre la indústria, la tècnica i la ciència i a temes de diversa
procedència geogràfica. No es pot deixar de banda les que han tractat sobre els nous usos del
patrimoni i les que s’han circunscrit al tema principal d’aquestes IX Jornades: els 150 anys de
l’Associació d’Enginyers Industrials. Entre aquestes cal remarcar les que reflexionen sobre el
què signifiquen avui les associacions professionals i també les què han tractat sobre el paper
dels enginyers industrials més enllà de la seva trajectòria professional, ja sigui revitalitzant i
donant impuls a la innovació i al progrés tecnològic i científic o bé impulsant el progrés
econòmic, social i cultural del país, tant de Catalunya com d’Espanya.
Així mateix, s’ha insistit en la necessitat de reivindicar la preservació de determinats edificis
industrials, de la maquinària i de la documentació empresarial i tècnica. També cal remarcar
les aportacions sobre l’adequació dels espais que es conserven.
Des del punt de vista de la nostra Associació, s’ha fet palesa la necessitat de continuar la lluita
contra la incomprensió social del patrimoni industrial i per defensar els seus valors. En aquest
sentit, en les Jornades s’ha tractat sobre l’evolució del sentit de les associacions que, tot i
mantenint els mateixos objectius, han d’avançar cap a objectius més ambiciosos des del punt
de vista territorial, amb la integració dins d’organitzacions d’àmbit europeu que tinguin els
mateixos objectius.
Al llarg de les Jornades també s’ha reivindicat determinats espais i barris de la ciutat, com per
exemple el de Sant Pere de Barcelona, que es pot considerar un dels bressols de la
industrialització a la ciutat i de Catalunya.
També per al cas de Barcelona, s’ha posat de manifest la necessitat de trobar recintes adients
on poder conservar màquines, mobles i documentació industrial. En aquest sentit s’ha
proposat l’ús d’espais industrials que permetin enllaçar els diferents estadis de l’evolució
industrial de la ciutat, com podria ser el del conjunt fabril de Fabra i Coats a Sant Andreu.
Per concloure, en les IX Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya han servit per posar de
relleu d’una manera rigorosa i discreta el paper dels enginyers industrials no tan sols en els
camps de la ciència, la tècnica i la indústria, si no també en el de la cultura en un sentit ampli.
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