
 

 
1. Les activitats econòmiques 
 

Què ens diu el vídeo? 
 

1. Quin era el producte més important de l’economia catalana de principis del segle 
XVIII, i que era fruit del conreu de la vinya? 

2. De quina manera es consumia el tabac? 

3. Quins eren els principals països amb els quals comerciava Catalunya? 

4. Quins productes arribaven als ports catalans? 

5. Quin era el port per on calia passar de manera obligatòria si els catalans volien 
comerciar amb les Índies? 

 

Digues què saps de... 

Adoberia 

Aiguardent 

Espècia 

Índies 

 

Propostes de treball 
 

Descobrir tres exemples d’indústria catalana del moment, com ara les fargues, les 
fassines i els molins paperers. 

Fer una aproximació a l’alimentació, als productes i als sistemes de conservació a la 
Catalunya de principis del segle XVIII. 

Elaborar algun menjar del segle XVIII.  

Situar els productes forans damunt un mapa per establir llocs de procedències. 

Estudiar com es consumia la xocolata a principis del segle XVIII. Preparar una 
xocolatada. Detectar la importància de la xocolata, com element de prestigi a 
principis del XVIII. 

Conèixer i/o estudiar els sistemes de producció de principis del segle XVIII. 

 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=cerca_generica&input_cercar=adoberia&tipusCerca=cerca.tot�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguardent�
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=cerca_generica&input_cercar=esp%E8cia&tipusCerca=cerca.tot�
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias�


 

 
Per saber-ne més 
 

Els productes propis catalans eren: cereals (pa), hortalisses, verdures, peix, ous, vi, 
aiguardent, embotits, carn seca, carn salada, oli, llard, arròs. Els productes 
d’importació: arengades, bacallà, sucre, mel, espècies, cafè, te, xocolata.  

Podeu treballar les activitats econòmiques a partir d’artefactes patrimonials situats a 
museus locals o els de la Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya. Al Museu Marítim de Barcelona podeu tractar tot allò referent a la 
navegació.  

Altres museus interessants són el Museu del Disseny (que té els fons de l’antic 
Museu de Ceràmica) el Museu d’Història de Catalunya i el Centre Cultural del 
Born (amb l’exposició permanent “De les pedres a les persones”). 

 

http://www.mnactec.cat/index.php�
http://www.mnactec.cat/index.php�
http://www.mnactec.cat/index.php�
http://www.mmb.cat/�
http://www.museudeldisseny.cat/�
http://www.mhcat.cat/�
http://elborncentrecultural.bcn.cat/�
http://elborncentrecultural.bcn.cat/�
http://elborncentrecultural.bcn.cat/�

