III JORNADES BIENNALS
SOBRE SOCIETAT INDUSTRIAL

La influència del transport en la societat industrial
Girona, 7, 14, 21 i 28 d’octubre del 2021

Organitza:

Amb el suport de:

I la col·laboració de:
Ajuntament de Girona
Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC)
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries
Museu del Suro de Catalunya. Palafrugell
Museu Etnogràfic de Ripoll

Després de més de deu anys celebrant Cicles de Patrimoni Industrial - conferències i
itineraris turístics -, l’associació Amics de la Unesco de Girona posa en marxa la tercera
edició de les Jornades Biennals sobre Societat Industrial, unes jornades dedicades a
explorar i posar en valor aspectes relacionats amb la Societat Industrial.
Durant l’edició del 2021, les III Jornades sobre Societat Industrial tractaran la
influència que ha tingut el transport en el desenvolupament de la societat i com s’encara
el futur des del punt de vista de la sostenibilitat del planeta. Amb les III Jornades ens
proposem un apropament als diferents tipus de transport: ferroviari, per carretera, aeri i
marítim. Cadascun d’ells es presentarà a través de ponències i comunicacions. Tot
plegat dins el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030.
El món del transport ha estat un element clau en el desenvolupament industrial del
nostre país. Les Jornades ens conviden a compartir la seva història i a participar-hi tot
contribuint a revaloritzar els processos industrials que hi estan relacionats.
Girona, juliol 2021

Propòsit
Els diferents tipus de transport han estat elements fonamentals per al desenvolupament
del nostre país. És important, doncs, que l’estudiem centrant la nostra mirada en la
transformació industrial generada i en la manera com encarem el futur des del punt de
vista de la sostenibilitat.
Destinataris
Jornades obertes a tota la societat. Dirigides, especialment, a estudiosos, docents,
investigadors, gestors culturals, patrimonials i turístics, estudiants, ...
Temes
Transport ferroviari:
reivindicacions, ...

museus,

xarxes

ferroviàries,

transformacions

de

vies,

Transport per carretera: elements patrimonials, empreses de transport de persones i de
mercaderies, ...
Transport aeri: els camps d’aviació de la Guerra Civil, aeroports, aeròdroms, heliports,
elements patrimonials, ...
Transport marítim: museus, elements patrimonials, salvaguarda de la costa, ….
Format
Presentació de ponències i comunicacions, via telemàtica.
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