
El port franc 
i la fàbrica  
de Barcelona
Les edats de la Zona Franca

MUHBA CASA PADELLÀS
del 27/02/2018 a l’1/07/2018
Mostra, debats i itineraris



MUHBA CASA PADELLÀS
Carrer del Veguer, s/n
08002 Barcelona

Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia

Informació i reserves
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: tel. 93 256 21 22
(de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h).

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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El port franc i la fàbrica de Barcelona
Les edats de la Zona Franca
Mostra, debats i itineraris

Aquesta microexposició laboratori oferirà una retros-
pectiva sobre la història de la Zona Franca i el seu  
impacte polític, econòmic, urbanístic i ambiental al pla 
de Barcelona. La proposta coincideix amb el centenari del 
naixement del Consorci per a la Instal·lació i Explotació 
del Dipòsit Franc de Barcelona (futur Consorci de la Zona 
Franca), a les darreries del 2017.

Visites d’autor a la mostra
A càrrec del Marc A. García:
12/4/2018 i 3/5/2018, de 18 a 19 h; 26/5/2018,
de 12 a 13 h. 5 € (Amics: 3 €)

Itineraris a la Zona Franca
A càrrec de Marc A. García i Patrícia Giménez.
21/4/2018 i 19/5/2018, de 10 a 14 h. 5 €.
Inici MUHBA Plaça del Rei

Debats. La Zona Franca: dels orígens portuaris 
als nous paradigmes mediambientals 
El port franc ja era un anhel present en els negocis 
mercantils barcelonins del segle xviii. Durant la segona 
dècada del xx, el govern espanyol concedí un dipòsit 
franc a Barcelona ubicat al port. A partir d’aquell moment 
l’Ajuntament, de la mà dels representants d’entitats del 
teixit econòmic barceloní i en negociacions amb l’Estat, 
treballà per fer realitat el port franc. No fou fins a la dècada 
de 1960 quan, amb la instal·lació de la SEAT i l’aprovació 
per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la 
construcció d’un polígon industrial, la Zona Franca es va 
convertir en un districte fabril de Barcelona.

Hi intervindran Jordi Catalan, UB; Ferran Armengol, 
UB; Joan Clavera, UAB; Joseba Lebrancon USC, i Marc A. 
García director de l’Oficina del Pla del Delta del Llobregat
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà
15 i 22/3/2018, de 17 a 20.30 h

Entrada gratuïta. Es recomana reserva prèvia.
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