
TREMP
Del 2 al 3 de juliol de 2021

HISTÒRIA DE LA INDÚSTRIA I DEL COMERÇ A 
CATALUNYA. DEL SEGLE XVIII AL SEGLE XX

Amb la Segona Revolució Industrial es van transformar els sistemes de producció, les formes de venda i els hàbits de consum dels ciutadans. 
Des de mitjans del segle XIX fins al primer terç del XX, els tallers artesanals i els petits obradors on es treballava manualment van deixar lloc a 
les modernes fàbriques mogudes a vapor i, posteriorment, amb electricitat, i fins i tot els productes es van transformar: de la venda a granel es 
va passar a tenir una gran quantitat de productes als comerços.
Indústria i comerç han estat molt vinculats al llarg de la història. Els centres de producció, gràcies al transport i al comerç, van posar a l’abast de 
la societat una sèrie de productes que van facilitar la vida de la gent. Els pobles i les ciutats es van omplir de comerços amb cartells publicitaris 
i expositors a l’interior, amb gran quantitat de productes de procedència diversa. 
Aquest curs pretén donar a conèixer aquesta revolució a través d’espais de producció, tant pallaresos com d’altres territoris de la resta de 
Catalunya.

Observacions: El curs facilita el transport per a la sortida. El dinar anirà a càrrec de l’alumnat. Es pot portar entrepà o dinar en algun restau-
rant durant la ruta. Cal portar aigua i protecció solar. 
El curs només es podrà realitzar si la situació sanitària ho permet.

Llengües d’impartició: Català 

Coordinació: Joana Franch Esplandiu (historiadora)

Equip docent: Joana Franch Esplandiu (historiadora)

Durada: 15 hores 

Espai: Epicentre, centre de visitants del Pallars Jussà 

Preu: 40 €

42T1

Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Divendres 2        
 Inauguració del curs
17.30 h Presentació a càrrec de l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases Lopetegui i del vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la UdL, 

Joan J. Busqueta.
 Josep Pont (conseller delegat de Pont Family Holding. Borges International Group SLU)
18.00-19.30 h Xerrada inaugural. Del petit obrador a la gran indústria. Història d’una empresa familiar: Borges.
 Joana Franch 
19.30-20.30 h Visita guiada: història del comerç i de la indústria a Tremp durant el primer terç de segle XX. 
 Farem un recorregut a peu en què descobrirem racons on hi havia hagut empreses i comerços i en visitarem algun que encara conserva 

bona part de la seva essència.

Dissabte 3 
 Joana Franch        
08.00 h Sortida des de l’estació d’autobusos de Tremp.
10.00-12.00 h Visita al Museu Molí Paperer de Capellades.
13.00-14.30 h Visita al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
14.30-15.30 h Pausa per dinar.
15.30-17.30 h Recorregut pels Espais del Rec d’Igualada, seguint la línia de les adoberies.
18.30-20.00 h  Visita al Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega.
20.00-21.30 h  Tornada a Tremp.


