
El primer terç del segle XX al Vallès
El primer terç del segle XX va significar per a la societat vallesana 
una etapa de grans canvis econòmics, socials, polítics i culturals. La 
intensificació de la industrialització provocà un important creixement 
demogràfic de les capitals comarcals, mentre a les zones on l’activitat 
agrària continuava sent preeminent començaven a perdre població. 
Els avenços tècnics de la Segona Revolució Industrial diversificaren 
el teixit productiu, generaren noves relacions de treball, de condicions 
de vida i, alhora, l’augment de poder de la burgesia i un fort creixe-
ment del proletariat. 

La premsa, l’associacionisme cultural, esportiu, recreatiu, les ten-
dències  d’ensenyament més avançades es van fer ressò dels nous 
corrents polítics i culturals d’una Europa en profunda transformació 
geopolítica. La Gran Guerra, la Revolució Russa, l’ascens del feixisme 
i el nazisme influïren profundament en la realitat catalana i vallesa-
na. El republicanisme, el catalanisme i el moviment obrer (socialista i 
anarquista) van derrotar a la monarquia borbònica. Les mobilitzacions 
dels obrers i pagesos van representar una esperança de canvi que va 
culminar amb la proclamació de la II República.  

PROGRAMA 

9.30 h Control d'inscripcions i lliurament de material
10 h Inauguració de la Trobada
10.15 h Conferència a càrrec de Josep Puy, historiador i professor de 

la UAB "L'esforç, la lluita i el compromís del passat enfront  
l'oblit del present". (Un recorregut per la història vallesana 
del primer terç del segle XX).

11 h Pausa – cafè
11.30 h Presentació de comunicacions
13.30 h Conclusions i cloenda
14 h Dinar (16,50 € haurà de fer-se l’ingrés i enviar el resguard 

del pagament abans del 31/05/17 al número de compte  
0182 1786 19 0200059581, especificant el nom del centre 
i de la persona)

16 h  Visita cultural: Visitarem l’exposició “La fàbrica tèxtil” on veu-
rem tot el procés de fabricació dels teixits de llana en el 
context original d’una fàbrica de principis dels segle XX. En 
acabar, si teniu temps podeu visitar la resta del museu on 
podreu gaudir de l’exposició temporal “Leonardo, el geni i els 
invents” fins el 30 de juny.  

ORGANITZEN AMB EL SUPORT

Centres 
d’Estudis 
del Vallès

Inscripció gratuïta (NO INCLOU DINAR) · L’acte se celebrarà al mNACTEC (Rbla. d’Ègara, 270 ·Terrassa)
Cal confirmar assistència al T. 93.780.54.60 o al cehterrassa@gmail.com abans del 31/05/17
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