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Exposició La
Memòria de les
fàbriques

El professor Llorenç Ferrer i
l’investigador predoctoral Lisard Palau,
ambdós de la nostra Secció, han
participat en l’exposició virtual La
Memòria de les fabriques, organitzada
per la la Xarxa d’Arxius Municipals de
la Diputació de Barcelona. L’exposició
posa a l’abast del públic 112
documents procedents de 24 arxius
municipals de la demarcació de
Barcelona. La […]

El professor Llorenç Ferrer i l’investigador predoctoral
Lisard Palau, ambdós de la nostra Secció, han
participat en l’exposició virtual La Memòria de les
fabriques, organitzada per la la Xarxa d’Arxius
Municipals de la Diputació de Barcelona.

ALTRES ARTÍCLES

Índice Histórico Español
presenta el núm 133 i la
nova etapa de la revista

Publicat “El Federalismo
en el debate político y
cultural de la
Resistencia”, de
Norberto Bobbio

Taula rodona “El rol de
la dona en la Barcelona
dels anys 30”

Publicat un nou número
del Journal of
Contemporary
Archeology, coordinat
per Queralt Solé i Laia
Gallego

Seminari “La formación
histórica del capital
humano”

Jornada “Llenguatges i
canals de la divulgació
històrica”

ACTUALITAT

HISTÒRIA
CONTEMPORÀNIA
I MÓN ACTUAL

 

https://www.diba.cat/es/web/opc/xam
http://www.ub.edu/dphc/indice-historico-espanol-presenta-el-num-133-i-la-nova-etapa-de-la-revista/
http://www.ub.edu/dphc/publicat-el-federalismo-en-el-debate-politico-y-cultural-de-la-resistencia-de-norberto-bobbio/
http://www.ub.edu/dphc/taula-rodona-el-rol-de-la-dona-en-la-barcelona-dels-anys-30/
http://www.ub.edu/dphc/publicat-un-nou-numero-del-journal-of-contemporary-archeology-coordinat-per-queralt-sole-i-laia-gallego/
http://www.ub.edu/dphc/seminari-la-formacion-historica-del-capital-humano/
http://www.ub.edu/dphc/jornada-llenguatges-i-canals-de-la-divulgacio-historica/
http://www.ub.edu/dphc/exposicio-la-memoria-de-les-fabriques/
http://www.ub.edu/dphc
https://twitter.com/ContemporaniaUB
https://www.youtube.com/channel/UC1OSqwkMiCX0v4kJ3VfnEeQ
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L’exposició posa a l’abast del públic 112 documents
procedents de 24 arxius municipals de la demarcació
de Barcelona. La selecció de la documentació s’ha
organitzat en quatre àmbits que re�ecteixen com es va
desenvolupar el fenomen de la industrialització: el
control de l’Administració, la gestió industrial, les
instal·lacions i màquines i, �nalment, els obrers i les
obreres.

L’exposició va acompanyada per un vídeo en el qual
LIsard Palau, explica quin paper van tenir les colònies
industrials en la industrialització i presenta el
testimoni de Carme Gutiérrez, ex�ladora de la Colònia
tèxtil de Viladomiu Nou, en què també apareix l’Arxiu
Municipal de Gironella.

És possible visitar el conjunt de la exposició en aquest
enllaç

Presentació del llibre
“Storie d’antifascismo
popolare mantovano.
Dalle Giornate rosse alla
Guerra civile spagnola”

Lliurat el premi Film-
Història

La professora Mary
Nash premiada per la
Asociación Territorios de
la Memoria

Traspàs del Prof. Josep
Florit Capella

Carrer Montalegre, 6-8 
08001 Barcelona 
Email: dep-hiscont@ub.edu 
Telèfon: 93.403.77.99

https://www.youtube.com/watch?v=bK-EOHU-0Mg
https://www.diba.cat/es/web/exposicions/-/la-memoria-de-les-fabriques
http://www.ub.edu/dphc/presentacio-del-llibre-storie-dantifascismo-popolare-mantovano-dalle-giornate-rosse-alla-guerra-civile-spagnola/
http://www.ub.edu/dphc/lliurat-el-premi-film-historia/
http://www.ub.edu/dphc/la-professora-mary-nash-premiada-per-la-asociacion-territorios-de-la-memoria/
http://www.ub.edu/dphc/traspas-del-prof-josep-florit-capella/
http://www.ub.edu/dphc/master-historia-contemporania-i-mon-actual/
mailto:dep-hiscont@ub.edu
tel:934037799

