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Girona, abril 2017 

 

 
 

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

El mes de juny del 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 (Girona, Banyoles, 
Olot i Roses) 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, bàsicament conferències i presentacions de publicacions 
relacionades amb el tema. De seguida es va veure interessant complementar-ho amb 
uns itineraris turístics de patrimoni industrial. 
 
Ara, deu anys després i havent dut a terme des del 2007 cada any un cicle de 
patrimoni industrial i diferents itineraris, Amics de la UNESCO de Girona creu 
necessari fer un pas més organitzant unes I Jornades biennals sobre la societat 
industrial. 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, introducció d’esports nous, publicitat, patrimoni, etc.) com a fonament del 
nostre present. Aquesta primera edició es dedicarà a oferir un “estat de la qüestió” i 
en el decurs de properes edicions s’estudiaran  aspectes concrets, de manera 
monogràfica.  
 
Dies: dijous 27, divendres 28 i dissabte 29 d’abril de 2017 
Horaris: de 9.30 a 13.30 (ponències i comunicacions), tarda (visites i conferències)  
Llocs:  Universitat de Girona – Facultat de Lletres, Casa de Cultura de Girona. Visites 
(a determinar) 
 
Termini per enviar comunicacions: 10 de febrer de 2017 
 
Secretaria de les Jornades: unescogi.patrimoni@gmail.com 
 
Informació de les I Jornades biennals sobre la societat industrial a: 

projectesdepatrimoni.blogspot.com.es 

 
Organitza:  

Amics de la UNESCO de Girona – FCACU 
c/ Rutlla, 20-22 Hotel d’Entitats 17002 Girona  Tel. 972 412258  a/e: augi@unescogi.org    

www.unescogi.org  @UNESCOGI 
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