
 
 

 

 

    
 

Dimarts 17 d’octubre del 2017 

 

Per celebrar els 100 anys de la empresa  Roca,  l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica 

(AMCTAIC) organitza la següent conferència 

 

Josep Mª Duran Mestre, enginyer industrial per la ETSEIB, que ens parlarà de “Roca, història 

d’una Indústria (1917-2017)”. 

 

Als nostres dies, en èpoques que es defineixen com a “postmodernes” es creu superada l’etapa 

industrial.  No s’ha d’oblidar que la producció de bens es una facultat inherent a la condició humana 

i que en el decurs del temps, s’ha bastit aquest món en el qual procurem viure de forma estable i 

protegida. 

 

Dels trets més significatius de la cultura empresarial Roca des dels seus orígens, assenyalarem tres: 

 

El marcat caràcter industrial, el desig de produir bé i d’aplicar constantment noves tecnologies, han 

estat un dels fonaments bàsics de la Companyia. De tal manera que els seus màxims responsables, 

primer membres de la família i desprès professionals, han tingut sempre un contacte directíssim 

amb la producció i amb el “fer”. 

 

Una clara i determinant  projecció exterior. La discreta i perseverant inquietud des del inici 

configuren el tret internacional de la Companyia.  

 

I en tercer lloc, una ferma confiança en el treball propi, allunyant l’empresa de qualsevol aventura 

especulativa o financera, amb una visió a mig termini per apostar, sense ultrapassar les pròpies 

possibilitats, per les inversions de lenta maduració que exigeix el negoci industrial.(*) 

Josep Mª Duran Mestre, ha estat Director de Factoria ROCA, director tècnic i  director de producció 

de Sanitaris, actualment hi col·labora com assessor.  

Lloc: Auditori Pompeu Fabra   

 Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 

  Via Laietana, 39, 5a planta.  08003 Barcelona 

 Hora: 18.30 h  

Cal fer inscripció prèvia per telèfon 93 780 37 87 o bé per correu electrònic a secretaria@amctaic.org 

(*) Text del pròleg del llibre Historia d’una industria. Roca 100 anys (1917-2017) 


