ZONA FRANCA:
DELS ORÍGENS
PORTUARIS ALS
NOUS PARADIGMES
MEDIAMBIENTALS
SEMINARI
15 I 22.03.2018
MUHBA PLAÇA DEL REI

Entre Montjuïc i el Llobregat, al marge esquerre
del riu batega l’epicentre de moltes aspiracions de
Barcelona i Catalunya. El port franc, proposat fa
més d’un segle com un espai clos lliure d’aranzels
per a la transformació industrial de mercaderies
en trànsit, es va reformular posteriorment per
donar lloc a l’ampliació del port i per construir el
polígon industrial més gran de Barcelona. Temps
després, la Zona Franca ha esdevingut una part
essencial de l’antena logística de Barcelona per la
seva posició estratègica entre el port, l’aeroport i
grans eixos de comunicació, i ara aspira a ser un
espai d’innovació econòmica, nova urbanitat i
sostenibilitat ambiental al bell mig de la ciutat
metropolitana i del delta del Llobregat.

DIJOUS 15 DE MARÇ

17 h
Visita a l’exposició «El port franc i la fàbrica
de Barcelona»
Lluís Sales, historiador, Joan Roca, MUHBA,
i Marc Garcia, Ajuntament de Barcelona
17.45 h
Els combats pel port franc, 1899-1921
Ferran Armengol, UB
18.30 h
El ports francs entre 1917 i 1939
Joseba Lebrancón, historiador
19.15 h
Debat general

DIJOUS 22 DE MARÇ

17 h
La Zona Franca de Barcelona en el procés
d’integració europea
Joan Clavera, UAB
17.45 h
La indústria de l’automoció i la dinamització
de la Zona Franca
Jordi Catalan, UB

18.30 h
Els nous paradigmes de la Zona Franca
Marc Garcia, Ajuntament de Barcelona
19.15 h
Debat general
MUHBA Plaça del Rei
Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia.
Per a la visita inicial a l’exposició, el dia 15 a les 17 h,
el punt de trobada és a l’entrada del museu per la
Casa Padellàs, carrer del Veguer, s/n.
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
i de 16 a 19 h)
barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Portada: instal·lacions que el dipòsit franc de Barcelona tenia a
finals de la dècada de 1920. Anuario del Consorcio de la Zona Franca,
1929. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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