
 
  

Po
rt

ad
a:

 V
is

ta
 d

e 
le

s 
re

st
es

 d
el

s 
dì

pò
si

ts
 d

e 
ga

s.
 F

ot
og

ra
fia

: B
ob

 M
as

te
rs

. C
al

ai
x/

D
ep

ar
ta

m
en

t d
e 

C
ul

tu
ra

, 2
0

10
. G

en
er

al
ita

t d
e 

C
at

al
un

ya

El llegat 
del patrimoni 
industrial. 
El cas de 
Barcelona

Dijous 29 de novembre 
de 2018
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El llegat del patrimoni 
industrial. 
El cas de Barcelona
El projecte d’investigació de la Universitat de Lleida 
“El llegat mediàtic del patrimoni industrial”, guanya-
dor de la convocatòria del 2016 del programa 
RecerCaixa promou, en col·laboració amb el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA), aquesta jornada 
com un punt de trobada entre diversos actors que 
conviuen amb el denominat patrimoni industrial de 
Barcelona.

Fer coincidir en un mateix debat el món acadèmic, 
els tècnics i professionals i la ciutadania activa en la 
matèria ha estat l’objectiu d’aquesta trobada, que 
pren el concepte de llegat del patrimoni industrial 
com a nucli del debat. 

Entenem com a llegat tot allò que ha subsistit de les 
generacions passades i ens és donat com a herència. 
Un cop rebut cal interpretar-ho i incorporar-ho al 
nostre present. En aquest cas, del patrimoni indus-
trial ens arriba un llegat que pot tenir diverses 
dimensions: pot ser constructiu, sociocultural, 
mediàtic o simbòlic.

Amb la intenció de reflexionar entorn de les expe-
riències que han tingut lloc a Barcelona en aquest 
àmbit i de les expectatives que sorgeixen en noves 
formes de gestió, les ponències es dedicaran a 
exposar casos actius de tractament del llegat, com 
pot ser l’aprofitament del valor d’ús dels espais 
fabrils, l’emmagatzematge i la utilització de fonts 
documentals escrites i orals vinculades a la indus-
trialització, o el retrobament de la identitat vinculada 
als barris industrials en mans de moviments veïnals 
reivindicatius, entre d’altres.

9 h 
Obertura
Jordi Henneberg, UdL, 
Joan Roca, MUHBA

SESSIÓ I: 
VALOR DOCUMENTAL I 
HISTÒRIC DEL PATRIMONI 
INDUSTRIAL
Moderació: Eduard Àlvarez, UOC

9.30 h 
Fons gràfic i documental dedicat 
a l’estudi de les fàbriques del 
segle XVIII i XIX de Barcelona
Mercè Tatjer, UB

10 h 
Aplicació de tècniques de mineria 
de dades sobre fons documentals 
històrics per reconstruir la 
història del patrimoni industrial
Eduard Àlvarez, UOC

10.30 h 
Plataforma interactiva d’anàlisi 
de fonts primàries d’informació 
sobre la industralització
Glòria Clavera, especialista 
en ciència i tecnologies 
de la sostenibilitat

11 h Pausa

11.30 h 
La identitat dels barris a partir 
del llegat morfogenètic del 
territori: camins i vies d'aigua
Teresa Navas, UPC

12 h
Debat. Fonts primàries 
i patrimoni industrial
Taula rodona amb Joan Carles 
Luque, Arxiu Històric del Poblenou; 
Antoni González Moreno-Navarro, 
Comissió de treball del projecte 
“Recuperació de la memòria 
històrica de la Sedeta”; Maria Raya, 
Arxiu Municipal del Districte de Sant 
Martí; Pere Fernández, president 
dels Amics de Fabra i Coats 
ex-treballadors/es.

13.30 h Pausa 

SESSIÓ II: 
VALOR SIMBÒLIC I SOCIO-
CULTURAL DEL PATRIMONI 
INDUSTRIAL
Moderació: Glòria Clavera, 
arquitecta

15.30 h 
El valor del patrimoni industrial 
com a testimoni de la industrialit-
zació en un territori i/o paisatge
Eusebi Casanelles, museòleg

16 h 
Una anàlisi de la relació entre els 
processos cooperatius i els valors 
patrimonials en el paisatge 
industrial del Llobregat
Javier Rocamonde, UPC

16.30 h 
Inventari del patrimoni industrial 
modernista. Modernisme i 
desenvolupament industrial a 
Catalunya
Jordi Rogent i Jordi Tasias, 
arquitectes 

17 h 
La reivindicació del patrimoni 
industrial com a via per a la 
construcció de la identitat 
col·lectiva
Javier Fraga, UPC

17.30 h 
Debat. Espais fabrils i usos socials 
a Barcelona
Taula rodona amb Salvador Clarós, 
Associació de Veïns del Poblenou; 
Joan Costa, Can Batlló. Espai veïnal 
i autogestionat;  Estrella Blasco, 
Fàbrica Lehmann, i Xavier Basiana, 
Nau Bostik.

18.45 h Cloenda


