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Amics de la UNESCO de Girona i la Facultat de Turisme de la UdG organitzen les 

 
I JORNADES BIENNALS SOBRE SOCIETAT INDUSTRIAL 

Girona, abril 2017 

 
Societat industrial i tecnologia, del s. XIX al XXI. Una visió global 

El 2006,  Amics de la UNESCO de Girona amb la col·laboració de la  Federació  Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) i el suport del Centre UNESCO de Catalunya va 
organitzar a les comarques de Girona la III Conferència Internacional de Patrimoni i Cultura de 
Pau. Un dels eixos tractats va ser el patrimoni industrial. Per part d’ Amics de la UNESCO de 
Girona va ser una descoberta i d’allí va sorgir la decisió d’organitzar un primer cicle de patrimoni 
industrial.  Ara, més de deu anys després i havent dut a terme des del 2007 cada any un cicle 
de patrimoni industrial, Amics de la UNESCO de Girona creu necessari fer un pas més 
organitzant unes I Jornades biennals sobre societat industrial i ho fa amb la Facultat de Turisme 
de la UdG. Unes jornades per discutir, analitzar i divulgar l’impacte de la revolució industrial en 
la societat, en tots els seus aspectes (creació d’indústries, naixement del turisme, publicitat, 
patrimoni, etc.) com a fonament del nostre present.  
 
PROGRAMA 
Dijous 27 
Matí (de 9.30 a 13.30), a la Facultat de Lletres de la UdG – Sala de Graus). Inauguració de les I 
Jornades sobre Societat Industrial. Conferència “El territorio de los olvidos: patrimonio industrial 
y cultura del trabajo” a càrrec de Julián Sobrino, Universitat de Sevilla. Pausa cafè. 
Conferència: “El paper innovador del ferrocarril en la societat industrial i el seu llegat”, a càrrec 
de Pilar Garcia, directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Comunicacions. 
Dinar a Caldes de Malavella. Tarda: Visita a les Termes de Caldes de Malavella i al Balneari Vichy 
Catalán. 
Vespre (19.30, a la Casa de Cultura de Girona), conferència “Paisatges culturals i patrimoni 
industrial” a càrrec de Joaquim Nadal, historiador i director de l’ICRPC. 
 
Divendres 28 
Matí (de 9.30 a 13.30, a la Facultat de Lletres de la UdG – Sala de Graus). Conferència 
“L’estiueig de salut i el primer turisme en el món rural català (1850-1936)” a càrrec de Joaquim 
M. Puigvert, Vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, Facultat de Lletres, UdG. 
Comunicacions. Pausa cafè. Conferència: “Disseny industrial i comunicació” a càrrec de Jordi 
Pericot, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Comunicacions. 
Dinar a Palafrugell. Tarda: Visita al Museu de Suro de Palafrugell. 
Vespre (19.30, a la Casa de Cultura de Girona), conferència “Turistes entre xemeneies. El 
turisme industrial” a càrrec de José A. Donaire, vicedegà de la Facultat de Turisme de la UdG. 
 
Dissabte 29 
Matí (de 9.30 a 13.30). Visita al Museu d’Història de la Ciutat. Pausa cafè. Visita al Museu del 
Cinema. Projecció de “501” documental de Laia Fàbregas. Cloenda de les I Jornades sobre 
Societat Industrial a càrrec de Miguel Ángel Álvarez Areces,  INCUNA – TICCIH. 
Dinar a Girona.  Tarda. OPCIONAL: Visita a l’exposició “Empordà Industrial” a l’Ecomuseu La 
Farinera de Castelló d’Empúries. 
 
Formulari inscripció:    https://goo.gl/forms/dHgfW97pQDaFCwj92 
Secretaria de les Jornades: unescogi.patrimoni@gmail.com 
En trobareu la informació al bloc: http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es/ 
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