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 Funcionaris de correus preparen un  dels enviaments de cartes i paqueteria en Irún, anys 40.  
Font http://www.elcorreo.com/ 

 

 

“600 anys del correu a Catalunya. De l’edat mitjana al segle XXI” 

El correu, que en un principi i durant molts anys va ser un privilegi que només estava a 

l’abast d’un grup restringit, es va anar estenent a totes les capes socials i a qualsevol racó 

del territori. A la xerrada repassarem l’evolució d’aquest servei, amb la implantació de les 

bústies, les oficines i el mitjans terrestres, marítims i aeris que es van fer servir per 

transportar les paraules arreu del món i que van deixar petjades tant a les ciutats com al 

món rural. Un servei, el correu, sense el qual hauria estat molt difícil o gairebé impossible 

el desenvolupament de les fàbriques d’indianes, les fàbriques de vapor i en general de la 

industria i el comerç, com veurem a través d’exemples de correspondència entre 

industrials i els seus corresponsals d’arreu del món. 

 

 

 

 

 



 

El  Conferenciant 

 

 

Antonio Aguilar,  llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Doctor 

en Geografia Humana amb la tesi “Desarrollo y extensión territorial de la red de Correos 

en Cataluña, 1714-1936” al Departament de Geografia Humana de la Universitat de 

Barcelona, dirigida pel professor Horacio Capel. Empleat de Correus des del 1983, 

actualment al Gabinet de Comunicació de Correus com a responsable de comunicació a 

Catalunya i Andorra. Ha exercit de professor de Comunicació Social al Departament de 

Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment exerceix com a investigador del 

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. Acadèmic electe de la 

Real Acadèmia Hispànica de Filatèlia i Història Postal. 

 

Lloc: Sala de Juntes  

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 
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