
 

 
FÒRUM DE PATRIMONI INDUSTRIAL 
 
Dilluns 29 d’Octubre del 2018 
 

           
 
 

Anna I. Serra Masdeu,  doctora en història de l’Art per la UAB, ens parlarà sobre 

“Arqueologia i patrimoni industrial a les comarques de Tarragona”. 

 

Arqueologia i Patrimoni Industrial a les comarques de Tarragona és el fruit d’un llarg 

projecte iniciat l’any 2006 que pretenia conèixer l’estat de l’arquitectura industrial a Valls en 

uns moments en que la ciutat patia, com a tot arreu, la construcció indiscriminada 

d’habitatges. El resultat va ser un interessant inventari dels elements més representatius, 

sobretot del segle XIX i primera meitat del XX, referenciats en el mapa, descrits, fotografiats i 

en alguns casos amb un aixecament de plànols, si l’estat de l’edificació permetia l’accés. 

Fruit d’aquest bon resultat, la Diputació de Tarragona encarregà a l’ Institut d’Estudis 

Vallencs un catàleg del patrimoni industrial de les comarques de Tarragona i Terres de 

l’Ebre que formaria part de les publicacions d’aquesta institució. 

  

Hem de reconèixer que el treball se’ns va anar de les mans.  Va ser tan engrescador i va 

obrir tantes possibilitats que la llargària ultrapassà el que ens demanava la Diputació i 

finalment el va editar l’IEV. El que havia de ser un catàleg de difusió cultural, divulgatiu, 

amb  bones fotografies i textos molt resumits, s’ha transformat en un treball multidisciplinar, 

que des de les vessants pròpies del camp de cada autor, basteix una síntesi global del que 

va representar la industrialització a les nostres comarques fins les primeres dècades del 

segle XX, i del patrimoni que aquesta va generar i que encara es conserva. 

 

 
 



 

 
 
 
Anna I. Serra Masdeu 

és doctora en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005). Des de l’any 

2005 és professora associada del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona. 

 

Tot i que inicialment va investigar sobre l’art de finals del segle xix i primers del xx a 

Tarragona, ciutat i província, es va decantar per l’estudi de l’arquitectura religiosa barroca a 

l’arxidiòcesi tarragonina i li va dedicar la tesi doctoral. Aquesta recerca es va editar amb el 

títol Josep Prat i la irrupció de l’Academicisme en l’arquitectura barroca a Tarragona 

(Tarragona, Diputació de Tarragona, 2010), tema ja encetat amb el llibre L’església 

parroquial de Sant Martí de Vilallonga del Camp (Valls, Cossetània, 1998). El darrer llibre 

sobre arquitectura religiosa que ha publicat és L’església Nova o de l’Assumpció d’Alcover 

(1594-1630). Notes per a la seva construcció (Alcover, Centre d’Estudis Alcoverencs, 2011).  

 

Ha redactat una trentena de capítols de llibre dedicats a l’art del segle XVIII i XIX a la 

província de Tarragona. Els seus articles versen sobre la influència de la Il·lustració i 

l’enginyeria militar en l’arquitectura tarragonina de finals del segle XVIII. En són un exemple 

els articles: «Mestres de cases no agremiats a Tarragona i Tortosa a finals del segle XVIII. 

Límits laborals i exclusions» (Ars Longa, València, 2010), «Els Tomàs. Una nissaga de 

mestres de cases de finals del segle XVIII» (Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 

Arts de Sant Jordi, Barcelona, 2011) o «La construcció d’esglésies del set-cents sobre 

esglésies medievals i renaixentistes. Un pont d’unió poc conegut entre la traça i la fàbrica» 

(Archivo de Arte Valenciano, València, 2013).  

 

Un dels seus àmbits de treball és el de la recerca patrimonial industrial. Fruit d’aquesta 

recerca, s’emmarquen els llibres següents, els quals han estat elaborats en equip: Catedrals 

del vi (Manresa, Angle, 2009), coordinat per la doctora Raquel Lacuesta Contreras i El 

Mercat Central de Tarragona (Tarragona, Cambra de Comerç de Tarragona, 2010).  

 

Ha assistit a congressos internacionals a Itàlia i a Portugal, i ha anat a fer recerca post-

doctoral a aquests països. 

 

 
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 93 780 37 87 o bé per correu electrònic 

a  secretaria@amctaic.org 


