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«La memòria de les fàbriques», nova exposició
virtual de la Xarxa d'Arxius Municipals

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius la
Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de
Barcelona presenta l’exposició virtual «La
memòria de les fàbriques».

La mostra ofereix una panoràmica de la
industrialització, des del segle XIX fins a mitjan
segle XX, a partir dels 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.

Exposicions temàtiques

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.

A partir d'aquesta documentació, els últims anys la XAM ha presentat mostres virtuals com ara «Quan
anàvem a estudi» amb un recorregut per la història de l’escola pública a Catalunya; «Desmuntant la
República» sobre l’esclat de la Guerra Civil i la victòria del bàndol franquista, fins a l’inici i consolidació
de la dictadura del General Franco; o “1936-1939. Uns altres refugiats” amb les vivències dels
refugiats a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil.

Totes aquestes accions ofereixen una aproximació al patrimoni documental local amb la intenció de
contribuir a suscitar l'interès necessari per conèixer-lo millor i, si escau, investigar-lo.
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https://www.diba.cat/web/opc/xam
https://www.diba.cat/web/exposicions/-/la-memoria-de-les-fabriques
https://www.youtube.com/watch?v=bK-EOHU-0Mg
https://www.diba.cat/web/opc/xam-exposicions-virtuals
https://www.diba.cat/web/quan-anavem-a-estudi/
https://www.diba.cat/web/desmuntant-la-republica
https://www.diba.cat/web/exposicio-refugiats-guerra-civil-espanyola
https://www.diba.cat/web/cultura/butlleti-diari-de-cultura/-/newsletter/236558376/156
https://www.youtube.com/watch?v=bK-EOHU-0Mg
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Vídeo de l’exposició virtual «La memòria de les fàbriques».
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