
 
   

 
 
FÒRUM PATRIMONI INDUSTRIAL 
Dilluns 26 d’octubre de 2020 

 

De camps fora muralla a centre de 
ciutat.  
 

1000 anys d’història de Barcelona a la 
Plaça de Santa Anna (actual Portal de 
l’Àngel).  
 

Pere-A. Fàbregas 
 
 
Presentació de la història al llarg de mil anys d’un espai central del territori urbà de Barcelona, 
en que estranyament encara es conserven i es poden veure i visitar la majoria dels edificis que 
hi ha estat construïts al damunt al llarg de tants segles.  
 
La reconstrucció minuciosa de la transició dels terrenys des de ser uns camps fora muralla en el 
segle XI, a un dels espais més concorreguts del centre de la ciutat en el segle XXI, ens ensenya 
moltes coses del teixit ciutadà, de les persones i de les pedres, en definitiva, del tarannà de 
Barcelona i de la seva història. 
 
Aquí s’hi han fet justes medievals de cavallers amb llances, i ha hagut convents i monestirs, 
frares i monges, i també fabricants tèxtils i la seu social d’una companyia del IBEX 35 durant 
cent anys. I un teatre, i s’hi va crear el Liceu, i casernes, i llocs d’artistes com Els Quatre Gats. I 
arquitectura gòtica, i modernista i noucentista, i ...  
 
Estem parlant d’un espai privilegiat amb una història diversa i apassionant, el quadrat que 
formen el Portal de l’Àngel (abans plaça de Santa Anna), i els carrers Montsió, Amargós i Comtal. 
 
 
Pere A. Fàbregas 
Historiador, escriptor i conferenciant, especialista en història d’empreses, entitats, institucions 
i personatges, amb set llibres publicats, guanyador del Premi d’Història del Ateneu de Sevilla 
(2001) i del Premi Bonaplata d’Estudis (2019). Addicionalment ha publicat pròlegs, capítols i 
col·laboracions en més de 70 obres, editades a Espanya, Argentina i Mèxic, havent presentat 
més de 100 ponències en diferents congressos i conferències, i publicat multiplicitat d’articles 
en revistes i premsa.  
 



 
   

Actualment es President de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Vicepresident de la 
Fundació Barcelona Formació Professional, President d’Honor d’ESADE Alumni, i membre de la 
Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya. 

 
 
Lloc: Conferència en línia, mitjançant la plataforma ZOOM .  

Per connectar-se a la conferència necessitareu enllaç, que enviarem més endavant, 
prèvia inscripció. 

 

Hora: 18.30 h  

Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org 

mailto:secretaria@amctaic.org

