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L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya (AMCAIC) celebrà el desembre de 2016 les seves 
desenes jornades d’arqueologia industrial, la principal trobada de l’entitat, en 
la qual es comparteixen tant els estudis sobre el patrimoni com les accions de 
preservació, museïtzació i transformació del patrimoni industrial. Aquestes 
jornades completen l’activitat de l’Associació que treballa des de 1979 per 
impulsar el Museu nacional de la ciència i de la tècnica, creat el 1984, amb 
seu a Terrassa, i, en general, per tenir cura del patrimoni industrial català. 
Les primeres Jornades (1988) tingueren lloc a l’Hospitalet de Llobregat; les 
II (1991), a Igualada; les III (1994), a Sabadell; les IV (1997), a Girona; les 
V (2000), a Manresa; les VI (2003), a Lleida; les VII (2006), a Tortosa; les 
VIII (2009), al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, i les IX (2013), a 
Barcelona, a l’Associació d’Enginyers Industrials. Les X Jornades tingueren 
lloc a la ciutat de Vic, que el 2016 va ser Capital de la Cultura Catalana. Les 
Jornades, que van tenir lloc al magnífic edifici del Sucre, comptaren amb el 
suport de la Cambra Comerç Barcelona, Delegació d’Osona; la Demarcació 
de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; 
el Consolat d’Uruguai a Barcelona; i la Fundació Triptolemos. El consolat 
va facilitar l’exhibició al mateix edifici del Sucre d’una Mostra Fotogràfica 
del Paisatge Industrial Fray Bentos, una regió històrica de producció càrnica 
declarada Patrimoni de la Humanitat. La Fundació Triptolemos oferí una 
altra exposició, en aquest cas dedicada a “Dos segles d’Universitat i empresa 
del món agroalimentari a Espanya”.

En triar la indústria de l’alimentació, tan significativa a Vic, s’establí una 
col·laboració molt estreta amb l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-
mentació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La lectura de les actes, que es 
poden descarregar de la pàgina de l’AMCTAIC, posa de manifest no solament 
la riquesa i vitalitat del sector alimentari català (al qual estan dedicades la 
major part de les comunicacions), sinó també la capacitat d’estudi que tenen 
els centres de recerca i els estudiosos independents en relació amb qüestions 
de patrimoni industrial. Val a dir que algunes comunicacions no tracten de la 
indústria alimentària, desenvolupen estudis diversos de patrimoni industri-
al, per als quals les Jornades de l’AMTCAIC estan sempre obertes. El volum 
conté tres conferències, dues de caràcter històric i la tercera sobre el present i 
el futur de la indústria.


