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Presentació

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC) organitza les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya.  Des del 1988 i amb una periodicitat triennal, l’Associació promou la 
celebració de les Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya com una eina 
directa i dinàmica del debat en el món de l’Arqueologia Industrial de Catalunya. 
Però enguany  hem volgut anar més enllà del nostre àmbit geogràfic per fer-les 
arribar a un públic internacional. 

Amb el títol el “PATRIMONI PORTUARI I DE LES INDUSTRIES VINCULADES ALS 
PORTS”, les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya se celebraran al 
Museu del Port de Tarragona, del  21 al 23 de novembre del 2019.

Els ports han estat històricament espais més o menys resguardats per rebre 
vaixells i realitzar diferents operacions de tràfic marítim o fluvial. Actualment els 
ports són, fonamentalment, infraestructures per el transvasament de mercaderies 
i persones entre els medis de transport terrestres i els aquàtics. 

La base són, per tant, les infraestructures. Sobre aquestes es construeixen els 
edificis portuaris i les instal·lacions per a la càrrega i la descàrrega. El port atrau 
indústries directament portuàries (construcció i reparació naval, tallers del propi 
port...) i altres localitzades dins del port o en el seu entorn immediat (indústries 
consumidores de grans quantitats de matèries primeres com siderúrgies, refine-
ries, industries d’energia...). 

Per últim, cal destacar com patrimoni material el conjunt d’embarcacions de  port 
que  hi treballen i les senyals marítimes que, avui, depenen de les Autoritats Por-
tuàries.  A més, s’ha de destacar que mitjançant l’activitat dels ports hi ha un ric i 
ampli patrimoni immaterial.

Comunicacions

Les comunicacions han estat organitzades pel comitè científic en 5 àmbits: 
1. Difusió i Protecció Patrimoni.
2. Edificis i equipaments.
3.  indústries i serveis.
4. Infraestructures.
5. Miscel·lània. 

Les sessions definitives i els horaris es comunicaran al novembre i restaran coor-
dinades per un moderador. 

La presentació de les comunicacions es realitzarà pels propis autors, atenent la 
seva distribució i temàtiques. El temps estimat per cada una d’elles serà de 10 a 12 
minuts aproximadament.  
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Programa

Dijous 21 de novembre de 2019

8:30 h. Acreditacions i lliurament de documentació

Sessions de matí: de 9:00 a 14:00 h.
Moderadors: Jaume Perarnau i Mercè Tatjer

9:00 h. Ponències/Intervencions/Debats

Miguel A. de Marco i Alicia C. Martin
Doctor en història, investigador Independent del Consell Nacional d’Investigacions 
científiques i tècniques de la República Argentina. 
Llicenciada en Historia i forma part del “Núcleo de Ciudades portuarias Regiona-
les de Argentina”. 
El enfoque de las interfaces de las ciudades portuarias regionales en el estudio y 
preservación del Patrimonio Cultural Portuario. La experiencia interdisciplinaria y 
transdisciplinar de un núcleo de investigación de la República Argentina.
Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Mireia Bertrana de Bustos
Llicenciada en història i antropologia social i cultural (UB). Grau en arxívistica i 
gestió de documents (UB). Arxiu del Museu Marítim de Barcelona.
El fons d’arxiu de Talleres Nuevo Vulcano. 
Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Manuel Carreres Rodríguez i Sonia Garcés Romero
Historiador de l’art per la Universitat de València i màster en humanitats per la 
UOC. Investigador de la Càtedra Demetrio Ribes de la UV. 
Llicenciada en estudis avançats d’història de l’art per la Universitat de València. 
Màster en conservació i gestió de Patrimoni Cultural.
Patrimoni portuari i marítim en els 101 elements del patrimoni industrial valencià. 
PÒSTER. Àmbit 1”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Josep Maria Castellví Viladegut
Operador de càmera submarí i guionista de documentals arqueològics subaquà-
tics.
DRAGA. Exploració i identificació d’una draga centenària al port de Barcelona, 
enfonsada a 75 metres de profunditat al mar de Calafell.
VÍDEO.  Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Cristina Cipitria Castro
Doctorant en Investigacions Humanístiques per la Universitat d’Oviedo. 
Transmisión de los oficios, cultura de trabajo y  resistencia obrera en los astilleros 
de Gijón. 
Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Sílvia Alemany Nadal
Llicenciada en història contemporània per la UAB. Directora del Museu d’Història 
de Sant Feliu de Guíxols.
Vides al port de Sant Feliu de Guíxols. 
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.
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Coia Escoda Murria
Llicenciada en geografia i historia per la UB, màster arxivística per la UAB, post-
grau en gestió cultural per la URV. Responsable de l’Arxiu del Port de Tarragona.
L’Arxiu del Port de Tarragona, capdavanter en la recuperació i la difusió de la docu-
mentació portuària.
Àmbit 1 “Difusió i  Protecció del Patrimoni”.

Sonia Garcés Romero
Llicenciada en estudis avançats d’història de l’art per la Universitat de València. 
Màster en conservació i gestió de Patrimoni Cultural.
El patrimonio portuario de la Company Town de Puerto de Sagunto.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

María González Bonome
Doctora en humanitats per la Universitat de Corunya. Responsable del servei de 
gestió documental i arxiu de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
El patrimonio documental del Puerto de Barcelona. 
Àmbit 1 “Difusió i  Protecció del Patrimoni”.

11:15 h. Debat i preguntes

11:30 h. Coffe Break

12:00 h. INAUGURACIÓ de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial

12:15 Conferencia Inaugural 
La città e il porto. Venezia e la duplice eredità portuale, a càrrec de Franco Mancu-
so, professor de Progettazione Urbanistica presso la Facoltà di Architettura de-
ll’Università IUAV di Venezia.

13:00 h. Ponències/Intervencions/Debats

Mónica Gutiérrez Pérez
Llicenciada en geografia i història per la UB. Responsable del Patrimoni Cultural 
del  Port de Barcelona. 
El patrimoni cultural del Port de Barcelona: testimoni del seu esdevenir al llarg 
del temps. 
Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”

Jordi Ibarz Gelabert
Professor d’història contemporània al Departament d’Història i Arqueologia
de la UB.
Les embarcacions de càrrega i descàrrega interior al Port de Barcelona durant el 
segle XIX.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Ricard Martínez Teruel
Fotògraf, historiador, docent i fundador d’Arqueologia del Punt de Vista. 
Traces i estralls. L’ús de la refotografia per posar en valor el patrimoni gràfic
i memorialístic del Port de Tarragona.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”



Museu del Port
de Tarragona
21, 22 i 23 de novembre
de 2019

XI Jornades
d’Arqueologia
Industrial de Catalunya

Patrimoni portuari 
i de les indústries vinculades als ports 

Noemí Navarro Espada
Graduada en història i màster en arxivística. Arxiu del Port de Tarragona.
El Delta de l’Ebre, una ruta pels seus fars.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni

Noemí Navarro Espada
Graduada en història i màster en arxivística. Arxiu del Port de Tarragona.
Capitania marítima i arxius portuaris.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

14:15 h. Debat i preguntes.

Dinar lliure

Sessions de tarda: de 16:00 a 20:00 h.
Moderadors: Antoni Roca i Enric Garcia.

16:00 h. Ponències/Intervencions/Debats.

Aïda Sánchez Martínez i Gerard Martí Estrada.
Graduada en història per la URV i màster en gestió cultural per la UOC. Col·labora 
amb el Museu d’història de Cambrils.
Llicenciat en geografia i història. Director – gerent del Museu d’Història de Cam-
brils. 
Històries de vida vora la mar: patrimoni immaterial des d’un punt de vista femi-
nista. 
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Mercè Toldrà Dalmau
Llicenciada en geografia i història per la UB, postgrau en museografia per la UPC 
i màster en gestió cultural per la URV. Responsable del Museu del Port de Tarrago-
na.
VAPOR MONT-SANT: un model a escala, un sistema de propulsió i una història. 
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Conxa Bayó Soler i Jordi Vidal Mestres
Enginyera Tècnica. Des de 1985 fins la seva jubilació Conservadora al mNACTEC.
Mestre Industrial, especialista en maquinària a vapor.
Les màquines de vapor: del vaixell a la indústria.
Àmbit 1 ”Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Rubén Vega García
Professor d’història contemporània de la Universitat d’Oviedo. Director de l’Arxiu 
de Fonts Orals per la Història Social d’Astúries.
El Dique de Gijón: un lugar de memoria.
Àmbit 1 “Difusió i Protecció del Patrimoni”.

Sofía Vivero López
Llicenciada en filosofia, Universitat de Santiago de Compostela i graduada en 
informació i documentació, Universitat de Coruña. Investigadora predoctoral de la 
UDC. 
Patrimonio inmaterial y construcción naval en el conjunto portuario de Ferrol, 
Galicia (1726-1941). 
Àmbit 1 “Difusió i  Protecció del Patrimoni”.

17:15 h. Debat i preguntes
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17:30 h. Ponències/Intervencions/Debats.

Joan Alemany Llovera
Doctor en ciències econòmiques. Autor de diversos llibres, articles i publicacions 
sobre ports.
Els edificis industrials al servei de la reparació naval del Port de Barcelona.
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Manuel Carreres Rodríguez
Historiador de l’art per la Universitat de València i màster en humanitats per la 
UOC. Investigador en la Càtedra Demetrio Ribes de la UV.
El far de Canet d’en Berenguer. Una llampada per il·luminar el golf de València. 
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Matías Mérida Rodríguez, Francisco José Rodríguez Marín i Francisco Sánchez 
Guitard 
Professor titular del Departament de Geografia de la Universitat de Màlaga.
Professor titular del Departament d’Història de l’Art de la UMA.
Promotor cultural, empresari i director d’Innovació de Edriel Intelligence. 
El faro portuario de Málaga y el desarrollo comercial e industrial de la ciudad: ico-
no urbano y elemento paisajístico. 
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Pedro Otiña Hermoso
Llicenciat en història per la URV i doctorat per la Universitat de Lleida. Arxiu Mu-
nicipal de Cambrils.
Llatzerets i espais de quarantena a la costa de Tarragona (S.XVIII-XIX). 
Àmbit 2 ”Edificis i Equipaments”.

Jordi Rogent Albiol
Arquitecte i diplomat en urbanisme. 
Anàlisi del patrimoni construït a l’àrea del Port de Barcelona: passat, present i 
futur. 
Àmbit 2” Edificis i Equipaments”.

Anna Isabel Serra Masdeu
Doctora en història de l’art per la UAB i professora del Departament d’Història de 
l’Art de la URV.
La protecció del port de Salou a través de la construcció d’edificis d’ús militar 
(1799). 
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Iñaki Uriarte
Arquitecte per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Finalista en 
diversos premis per la defensa i divulgació del patrimoni arquitectònic. 
Plazas del agua. Patrimonio y paisaje, identidad y memoria. La poesía del espacio 
portuario en las villas vascas.  
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Antoni Roca Rosell
Professor titular d’història de la ciència a la UPC. Investigador del Centre de Re-
cerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB).
Monturiol i el seu taller al Port de Barcelona.
Àmbit 3 “Indústries i serveis”.
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Antoni Roca Rosell i Guillermo Lusa Monforte
Professor titular d’història de la ciència a la UPC. Investigador del Centre de Re-
cerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB).
Professor jubilat de matemàtiques i història de la ciència de la UPC. Centre de 
Recerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB).
Un martinet de farga a l’ETSEIB. 
Àmbit 5  “Miscel·lània”.

19:45 h. Debat i preguntes 

Divendres 22 de novembre de 2019

Sessions de matí: de 9:00 a 14:00 h.
Moderadors: Coia Escoda i Joan Alemany

9:00 h. Ponències/Intervencions/Debats

Ignacio Suay Matallana
Professor d’història de la ciència i ginecologia. Facultat de Medicina, Alacant. De-
partament Salut Pública.
Espais per a la química, la medicina i la ciència al port de València.
Àmbit 2 “Edificis i Equipaments”.

Raquel Castellà Perarnau i Montse Fernández – Esparrach.
Llicenciada en història per la Universitat de Barcelona i conservadora del Museu 
d’Història de Catalunya.
Llicenciada en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investi-
gadora.
Rómul Bosch i Alsina. Armador i navilier. 
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Xavier Martí Ylla
Historiador i periodista.
El comerç marítim i altres notícies de la mar segons “El Corresponsal”, el diari ma-
drileny dels fabricants catalans. 
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Antonio Luis Marqués
Enginyer de mines i enginyer geòleg. Màster en direcció de projectes. Investigador, 
doctorant.
Los cargaderos de mineral en la costa norte de España: una solución para evitar los 
costes portuarios. 
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Eduard Page Campos
Doctorant en història per la Universitat de Barcelona.
Els espais i el treball en la construcció i reparació naval de la Barceloneta del segle 
XIX.
Àmbit 3 “Industries i serveis”.
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Conxa Ridaura Cumplido i Gracia López Patiño
Tècnic de Belles Arts i Museus. Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Gene-
ralitat Valenciana.
Arquitecta. Doctora per la UPV. Professora del Departament de Construccions 
Arquitectòniques de la UPV.
Patrimonio Industrial desaparecido: las antiguas bodegas Garrigós, Calle Consuelo 
nº13, Valencia.
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Rosa Serra Rotés
Llicenciada en història per la UB. Coordinadora de l’Àrea de la Diputació de Barce-
lona.
José Enrique de Olano y Loizaga. De la navegació marítima a l’explotació dels lig-
nits berguedans.
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Toni Vidal Jordi
Arquitecte. Professor Associat al Dept. Projectes Arquitectònics de la UPC, ETSAB. 
Membre de recerca Habitar UPC. Doctorand.
El port de Mao. Indústria i logística. 
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

Mª Lluïsa Gutiérrez Medina
Professora titular jubilada de la Universitat de Barcelona. Departament Didàctica 
de les Ciències Socials.
El creixement comercial del  port de Tarragona i les deficiències estructurals del 
port de Barcelona a mitjans segle XIX. El cas de la societat anònima “La España 
Industrial”. 
Àmbit 3 “Industries i serveis”.

11:15 Debat i preguntes

11:30 Coffe Break

12:00 h. Ponències/Intervencions/Debats 

Enric Garcia Domingo
Doctor en història contemporània per la UB. Cap de l’àrea de col·leccions i coneixe-
ments del Museu Marítim de Barcelona.
El servicio de explotación de la Junta de obras del Puerto de Barcelona (1870-1930). 
Máquinas y hombres en el puerto industrial de Barcelona. 
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Margarida Genera i Monells
Doctora filosofia i lletres per la UB. Arqueòloga i investigadora.
El port marítimofluvial de Dertosa.
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Margarida Genera i Monells
Doctora filosofia i lletres per la UB. Arqueòloga i investigadora.
El Racó d’Aixerí o Racó de Sant Miquel. Un petit port fluvial al nord del pas de l’Ase, 
Vinebre, la Ribera d’Ebre.
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Ana María Mojarro Bayo
Doctora en història i cap de la divisió de l’Arxiu del Port de Huelva.
El puerto de Huelva y el primer muelle de cajones.
Àmbit 4 “Infraestructures”.
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Xavier Nubiola de Castellarnau
Enginyer Industrial.
Viatge de Carles IV a Catalunya i València, incloent la visita a les obres del port de 
Tarragona, l’any 1802. 
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Pedro Otiña Hermoso
Llicenciat en història per la URV i doctorat per la Universitat de Lleida. Arxiu Mu-
nicipal de Cambrils.
Andrés Chereguini i la reconstrucció del port de Tarragona. 
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Sergio Serrano Sánchez
Llicenciat en història i màster en estudis històrics per la Universitat de Barcelona. 
Creació i transformació d’infraestructures al port de Tarragona de postguerra. 
Àmbit 4 “Infraestructures”.

13:45 Debat i preguntes

Dinar lliure

Sessions de tarda: de 16:00 a 19:00 h.
Moderadors: Jaume Perarnau i Enric Garcia. 

16:00 h. Ponències/Intervencions/Debats 

Mercè Tatjer Mir
Geògrafa i historiadora. Professora emèrita de Didàctica de les Ciències socials de 
la UB.
La transformació de la part central del front marítim de Barcelona als darrers 
cinquanta anys: dels serveis portuaris al turisme. 
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Antoni Vilanova Omedas
Arquitecte per la ETSAB i màster en rehabilitació i intervenció en el Patrimoni 
arquitectònic per la UPC.
El front marítim de Cadaqués: les Ribes i els Norais.
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Palmina Trabocchi
Historiadora de l’art. Llicenciada en patrimoni cultural per la Universitat
“La Tuscia”, Viterbo. Itàlia.
El astillero papal en el Puerto urbano de la Ciudad Eterna.
Àmbit 4 “Infraestructures”.

Pere A. Fàbregas Vidal
Llicenciat en ciències empresarials per ESADE i PDG por IESE. Historiador i pre-
cursor en els estudis sobre la historia de la Industria del Gas. Creador de l’arxiu 
històric de Catalana de Gas i del Museu del Gas. 
Més de 750 anys d’història conservada a la plaça de Santa Anna, un espai privile-
giat de la Barcelona antiga (1261/2019).
Àmbit 5 “Miscel·lània”.
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Assumpció Feliu Torras
Doctora d’ historia de l’art per la Universitat de Rennes.
Vencedores o vencidos. La sociedad civil y sus asociaciones. 
Caso práctico: L’AMCTAIC.
Àmbit 5 “Miscel·lània”.

Mª Lluïsa Gutiérrez Medina
Professora titular jubilada de la Universitat de Barcelona. Departament Didàctica 
de les Ciències Socials.
Tradició i innovació tecnològica a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 
en l’origen del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
Àmbit 5  “Miscel·lània”.

17:45 Debat i preguntes

18:00 Conferencia de Clausura
Preservació i difusió del patrimoni portuari des del Moll de Costa del Port de Tarra-
gona, a càrrec de Mercè Toldrà Dalmau. Responsable del Museu del Port de Tarra-
gona. 

19:00 CLOENDA de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial 

Dissabte 23 de novembre de 2019

10:00h – 13:00h Activitats culturals del patrimoni del Port de Tarragona
Visita teatralitzada:“Treballant al moll”, protagonitzada per Baldomero Mallol, 
antic estibador portuari. A continuació visita guiada al Far de la Banya. 
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Normes d’edició 

Presentació d’originals

Els idiomes oficials de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial són el català, caste-
llà i anglès. 

1. Els treballs s’han de presentar en suport informàtic, preferentment en formats
“docx” o “odt”. S’han d’enviar via correu electrònic com a fitxers adjunts a l’adreça
secretaria@amctaic.org amb el lema “XI Jornada d’Arqueologia Industrial de Ca-
talunya” com a assumpte del missatge.

2. L’extensió màxima dels articles ha de ser de 20.000 caràcters comptant-hi els
espais blancs, incloses les notes al peu i la bibliografia, si n’hi ha. Hi podeu afegir 3
o 4 imatges en color i b/n fora del text.

3. El termini d’acceptació d’originals serà el 15 de desembre de 2019. Els articles en-
tregats amb posterioritat d’aquesta data no s’inclouran a les actes del congrés.

Organització de l’article

1. A la primera pàgina s’ha d’incloure el títol de l’article, i el nom i els cognoms del
autor/a o autors/es  i la seva filiació institucional.

2. Si s’hi vol incloure il·lustracions, quadres, gràfiques... (màxim 3 o 4), hauran
d’enviar-se en fitxers separats. S’han de lliurar en b/n i color d’alta resolució, i en
qualsevol d’aquests formats: JPG, GIF, TIF o BMP. Les imatges no s’han d’incloure
en el text.

3. En el cas que hi hagi notes al peu han d’anar numerades consecutivament, amb
un superíndex situat després de la puntuació, per exemple: «… d’acord amb Polan-
yi.7». Es recomana que només s’utilitzi notes al peu si és imprescindible.

4. Les citacions d’altres treballs s’han d’incloure dins del text i s’han d’adequar al
model següent:

· Un autor: (Collins, 1992: 129-130)
· Dos autors: (Scheidecker & Laporte: 1999)
· Més de dos autors: (Usselman et al., 2005: 1-55)

5. Al final de l’article, si s’hi inclou bibliografia, les referències bibliogràfiques han
de seguir els models següents:

·Articles de revistes:
SALAVERT FABIANI, V. L. et al. (1991), «Bibliografíahistórica sobre la Ciencia y la
Técnica en España», Asclepio, 43, (2), 233-302.
·Llibres:
PEDROLO, M (2000), Aquestamatinada i potser per sempre, Lleida, Pagès editors.
·Pàgines web:
WILLIAMS, J.D. 21st Century Science: http://www.21firstcenturyscience.org. [Data
del darrer accés]
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Presentacions en Powerpoint

S’enviarà un arxiu format *ppt, *pps o *pdf, amb una recomanació límit de 10 foto-
grafies per cada presentació en ppt. Si la exposició requereix la utilització de medis 
audiovisuals especials, preguem informin a la Secretària Tècnica de les Jornades 
amb antelació per tal d’adequar els medis tècnics necessaris.  

Exposició de treballs i diplomes acreditatius

Per la publicació de les ponències serà necessari estar inscrit i haver participat a 
les Jornades.
S’entregarà una bossa completa amb documentació de les Jornades i altres mate-
rials complementaris. 
S’expediran diplomes acreditatius per les ponències, pòsters i vídeos admesos per 
la presentació de les Jornades. 
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Altres informacions

La organització facilitarà informació a tots els assistents de les XI Jornades dels 
restaurants propers, així com altres aspectes logístics. Per tots els participants i 
assistents que necessiteu un hotel pels dies de les Jornades, us facilitem a conti-
nuació les ressenyes dels hotels amb els que podreu sol·licitar la vostra reserva, 
caldrà identificar-se com “Assistent a les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya”.

Hotel SB Ciutat de Tarragona****
Pl. Imperial Tàrraco, 5
43005 Tarragona
977 250 999
16 min. del Museu del Port de Tarragona

Hotel Astari***
Via Augusta, 95 
43003 Tarragona
30 min. del Museu del Port de Tarragona

Hotel Plaça de la Font*
Plaça de la Font, 29
43003 Tarragona
20 min. del Museu del Port de Tarragona

Comitè científic

Joan Alemany Llovera, Coia Escoda Murria, Enric García Domingo,
Jaume Perarnau Llorens, Antoni Roca Rosell, Mercè Tatjer Mir, 
Mercè Toldrà Dalmau.

Comitè organitzador

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Port de Tarragona
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Demarcació de Tarragona

Secretaria

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC)
http://www.amctaic.org
Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa 
93 780 37 87 
secretaria@amctaic.org
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Inscripcions 

1. Reduïda: 80 € (fins el 21 d’octubre del 2019). Per a socis de l’AMCTAIC, Centres 
d’Estudis i l’IEC, les seves societats filials SCHCT, SCHA, així com la TICCHI, INCU-
NA i altres entitats vinculades al patrimoni industrial.
2. General: 100 €  (fins el 21 d’octubre del 2019). Inclou la quota d’un any de soci a 
l’AMCTAIC.
3. Estudiants, jubilats i aturats: 50 € (fins el 21 d’octubre del 2019). Cal trametre 
document justificatiu. 
4. Recàrrec de la quota general del 50% a partir del 22 d’octubre del 2019.

Nom i cognoms

NIF/CIF

Professió

Adreça

CP i població

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Tipus d’inscripció      Reduïda     General Estudiants, jubilats, aturats

Assistència a la sortida de dissabte  ............................................................................          Sí  No

Pagament

Per formalitzar la inscripció cal fer l’ ingrés, d’acord amb la modalitat escollida, 
mitjançant una transferència bancària al número de compte de l’Associació del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica. 
Cal fer constar el nom i cognoms que figuren en aquest formulari i l’activitat (XI 
Jornades). El pagament s’ha de fer en els cinc dies naturals que segueixin a l’en-
viament del formulari. 
Entitat Bancaria: CAIXA D’ENGINYERS
IBAN: ES24 3025 0001 1614 0113 9747
Codi SWIFT: CDENESBBXXX

Beques

Es concediran un nombre limitat de beques d’inscripció per a estudiants i llicen-
ciats en situació d’atur, i per a altres persones que  acreditin necessitar-les. Totes 
les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar correu electrònic a 
l’adreça de l’AMCTAIC amb un escrit adreçat al Comitè científic de les Jornades.
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Organitzen

  

Col·laboren
                       
   
                                                                                                             

                                                                                                                                        

Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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