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“El sector cotoner i  la seva associació AITPA

En aquesta sessió del Fòrum de Patrimoni

la seva seu i d’aquelles empreses i associacions 

amb una trajectòria de més de 250 

del sector i es farà una breu història de l’evolució de les empreses i la se

Es tractaran diversos exemples de colònies tèxtils, del seu funcionament, relacions 

treballador - empresari i vida quotidiana. 

 

Els  Conferenciants 

Josep Mª Botet, secretari general de l’AITPA

Victor Fabregat, economista i ex director del CITYC (Centre Informació Tèxtil i 

Confecció). 

Ramon Soler, historiador i escriptor.

 

Lloc: Auditori Pompeu Fabra

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Via Laietana, 39, 5a planta. 08003 Barcelona

 
Hora: 18.30 h 
Entrada gratuïta. Cal fer inscripció prèvia per telèfon 

electrònic a  secretaria@amctaic.org
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la seva associació AITPA: empreses i patrimoni”. 

Fòrum de Patrimoni ens parlaran de la història del

la seva seu i d’aquelles empreses i associacions que ha tutelat l’AITPA, una associació 

una trajectòria de més de 250 anys. També s’exposaran les magnituds 

del sector i es farà una breu història de l’evolució de les empreses i la se

Es tractaran diversos exemples de colònies tèxtils, del seu funcionament, relacions 

empresari i vida quotidiana.  
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i patrimoni”.  

ria del sector cotoner, 

l’AITPA, una associació 

n les magnituds estadístiques 

del sector i es farà una breu història de l’evolució de les empreses i la seva producció.  

Es tractaran diversos exemples de colònies tèxtils, del seu funcionament, relacions 

, economista i ex director del CITYC (Centre Informació Tèxtil i 

o bé per correu 


