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La memòria de les fàbriques
Amb l’exposició «La memòria de les fàbriques», la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona presenta
una panoràmica de la industrialització, des del segle XIX fins
a mitjan segle XX, amb les empremtes que han quedat
registrades als documents dels arxius municipals que s’han
conservat fins als nostres dies.

L’exposició de format virtual presenta 112 documents
procedents de 24 arxius municipals de la demarcació de
Barcelona. La selecció de la documentació s’ha organitzat
en quatre àmbits que reflecteixen com es va desenvolupar el fenomen de la industrialització: el control de
l’Administració, la gestió industrial, les instal·lacions i màquines i, finalment, els obrers i les obreres.

L’exposició s’acompanya d’un vídeo en què l’investigador de la Universitat de Barcelona, Lisard Palau, explica
quin paper van tenir les colònies industrials en la industrialització i presenta el testimoni de Carme Gutiérrez,
exfiladora de la Colònia tèxtil de Viladomiu Nou, en què també apareix l’Arxiu Municipal de Gironella.

La XAM organitza exposicions virtuals de documents d'arxiu a partir d'un eix temàtic i amb un format de
presentació àgil dels fons documentals que gestionen i conserven els arxius municipals.

Una aproximació dels continguts del patrimoni documental local amb la intenció de contribuir a suscitar l'interès
necessari per conèixer-lo millor i, si escau, investigar-lo.

Vídeo de l'exposició «La memòria de les fàbriques»

🔗 Enllaç a totes les exposicions virtuals de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Visiteu l'exposició en aquest enllaç.

«La memòria de les fàbriques» exposició vir«La memòria de les fàbriques» exposició vir……

Presentació
Arxius i industrialització
Exposició virtual
Arxiu Central Administratiu
Setmana Internacional dels
Arxius de Catalunya
Xarxes socials i webs
Crèdits
Edició any 2020

Arxiu General
Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de
Secretaria, 
Adjunta a la Secretaria General
Àrea de Presidència
C/ Mejia Lequerica, 1
08028 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
022 665
Formulario de contacto 
 
Xarxa d'Arxius Municipals
Diputació de Barcelona
Oficina de Patrimoni Cultural

C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta 
08036 Barcelona
Tel. (Número de teléfono) 934
022 566
Formulario de contacto 
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Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 934 022 222
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