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Editorial
L’AMCTAIC vol ser, i continuar 

sent-ho, interlocutora, difusora i encorat-
jadora principalment en el àmbit del patri-
moni industrial.

Són temps convulsos, temps 
de canvis, d’invencions noves, de pocs 
recursos, que impulsen a tenir idees 
enginyoses; temps de resistir i de mirar 
endavant.

Com podreu observar, aquest But-
lletí inclou una secció dedicada al mNAC-
TEC i el seu Sistema de Museus. Aquest 
espai, que desitgem que pugui tenir conti-
nuïtat, és fruit de la relació que tenim i que 
hem de tenir amb el nostre museu.

Nous esforços, des de la Junta 
Directiva, i a petició de diversos socis, 
hem cregut convenient, malgrat que 
l’últim butlletí publicat va ser un butlletí 
electrònic, tornar a publicar-lo en paper, 
de manera que es vagi alternant el pa-
per amb la publicació en línia. Així doncs, 
aquest número en paper és el número 
75, ja que la numeració ha estat sempre 
correlativa des de l’any 1989, moment 
des del qual l’AMCTAIC publica ininter-
rompudament el Butlletí, una eina de co-
municació que vol ser un vincle d’unió, 
d’opinió i de difusió per a tots el nostres 
socis principalment, però també per a 

l’àmbit del patrimoni industrial català i 
també de més enllà.

Ens calen molts esforços per tirar 
endavant les ànsies, les activitats i la di-
fusió de les nostres propostes. 

Des d’aquestes pàgines voldríem 
fer una crida a la vostra participació, per 
tal que ens envieu els vostres suggeri-
ments i propostes, idees per a possibles 
fòrums i sortides, articles per publicar al 
nostre Butlletí i també les vostres opini-
ons, ja sigui per correu electrònic o mit-
jançant Facebook o Twiter. 

Ens preguntem per què els joves 
no hi participen. 

Freixenet, un siglo de excelencia
A un líder, explicaba Jorge Gon-

zález Moore, lo hace la fuerza de su 
carácter y la persistente determinación 
para cumplir sus sueños. Eso es, preci-
samente, lo que ha llevado a Freixenet a 
cumplir el centenario de su primer cava 
como líder mundial de los espumosos de 
calidad elaborados bajo el Método Tradi-
cional. La compañía sigue en manos de 
la misma familia que elaboró esa prime-
ra botella hace un siglo, manteniéndose 
como el gran líder de exportación, con 
150 millones de botellas que se venden 

en más de 140 países de todo el pla-
neta. La visión internacionalizadora, la 
innovación, la búsqueda constante de la 
excelencia, la elaboración de los mejores 
productos posibles en cada segmento y la 
perseverancia han sido algunos de los va-
lores que han contribuido al éxito de Frei-
xenet a lo largo de su historia. Ya decía 
el poeta italiano Arturo Graf que la perse-
verancia es la virtud por la cual todas las 
otras virtudes dan su fruto. El presidente 
de Freixenet, Josep Lluis Bonet, identifica 
como claves del éxito de la compañía a 

lo largo del último siglo “la cohesión fa-
miliar, la visión a largo plazo, la apuesta 
por la calidad ofreciendo la mejor relación 
calidad-precio posible, la innovación, la 
pasión y la decidida internacionalización 
de la compañía”.

Pere Ferrer Bosch y Dolors Sala 
Vivé, los padres del actual presidente de 
honor de Freixenet, Josep Ferrer, asenta-
ron los cimientos de la empresa y brinda-
ron con aquella primera botella de Frei-
xenet por su sueño, que no era otro que 
tener éxito, progresar, consolidarse y pa-
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sar el relevo ya cargado con un ADN que 
no era otro que el de la fórmula universal 
de talento, trabajo, tenacidad, ambición, 
afán de ser el mejor y que los relevos con-
tinuaran generación tras generación.

Freixenet ha querido celebrar la 
efeméride con actos repartidos durante 
este año, desde catas y maridajes a pre-
sentaciones de nuevos productos. Con 
motivo de la celebración del centenario 
de Freixenet también se diseñó una úl-
tima campaña televisiva navideña con la 
que rendir homenaje a la primera botella 
de cava Freixenet. Se recuperaron ‘bur-
bujas’ históricas que han aparecido a lo 
largo de la larga trayectoria del anuncio. 
La cineasta Icíar Bollaín dirigió la nueva 
campaña de Navidad. También se están 
preparando diversos actos conmemorati-
vos y se ha presentado, coincidiendo con 
Alimentaria, una edición especial del cava 
icono Reserva Real, de la añada 2007, 
un producto de la más alta gama que se 
convierte en millésimé para brindar por el 
centenario.

Uno de los proyectos más 
románticos que ha abordado Freixenet es 
la recuperación de la masía de la Freixe-
neda de Mediona, nombre que da origen 
a la marca. Su puesta en marcha también 
coincide con el centenario de la compañía. 

El proyecto lo ha impulsado el presiden-
te de honor de Freixenet, Josep Ferrer, a 
sus 88 años. Han reconstruido viga a viga 
esta masía del siglo XIII que ha estado en 
manos de la misma familia durante 19 
generaciones, y la están adaptando al ne-
gocio enoturístico. Con uvas de la finca, 
el director enológico de Freixenet, Josep 
Bujan, ha elaborado su primer tinto, un 
cabernet sauvignon (70%) completado 
con viejas garnachas también presentado 
en Alimentaria. Con este tinto de limitada 
producción, Freixeneda 2011, Josep Fe- 
rrer quiere rendir homenaje a sus padres 
y a los orígenes de la marca. Y es que, 
como reconoce, “el mundo del vino tiene 
mucho de romanticismo y de sentimien-
tos”. La recuperación de La Freixeneda, la 
que fue finca y masía del padre de Josep 
Ferrer (Pere Ferrer Bosch), llega tras la 
puesta en marcha para la elaboración de 

cavas artesanos Gran Reserva de añada 
de la que fuera casa y bodega de su ma-
dre (Dolors Sala Vivé) en Sant Quintí de 
Mediona, Casa Sala. 

Francesc Sala Ferrer fundó en 
1861 la Casa Sala, la primera marca 
exportadora de vinos en Sant Sadurní 
d’Anoia. Su hijo, Joan Sala Tubella, siguió 
con el negocio y, después de la boda de 
su hija Dolors Sala Vivé con Pere Ferrer 
Bosch, empieza el negocio del cava, en 
1914.  En 2011 se cumplieron 150 años 
desde que Francesc Sala comenzase su 
negocio vitivinícola, basado en la venta y 
exportación de vinos bajo el nombre de 
Casa Sala, que fue la primera empresa 
exportadora de Sant Sadurní d’Anoia. 
Freixenet nacería como marca cincuen-
ta años más tarde, cuando la madre de 
Josep Ferrer, Dolors, contrajo matrimonio 
con Pere Ferrer Bosch y decidieron con-
tinuar con la actividad de la antigua Casa 
Sala, pero elaborando cava. Bautizaron la 
empresa con el nombre Freixenet, dimi-
nutivo derivado de la finca familiar de los 
Ferrer, la Freixeneda. Josep Ferrer afirma 
que “de Pere Ferrer y Dolors Sala hereda-
mos, mis hermanas y yo mismo, el lega-
do vitivinícola de Freixenet y sobre todo 
la pasión por la calidad para prestigiar la 
marca, el afán de progreso y un sueño”. 
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Añade que “nuestros padres soñaron en 
prosperar y que un día, quizás, podrían 
internacionalizar Freixenet instalándose 
en la Champagne y en las mejores zonas 
vitícolas del mundo para elaborar vino 
espumoso. Nos gusta mirar hacia atrás, 
cuando ahora ya están incorporados mi-
embros de cinco generaciones en la em-
presa, y ver que aquellos sueños son hoy 
una realidad”. 

En tan sólo 25 años de gestión 
de Josep Ferrer, Freixenet tuvo una pro-
gresión espectacular, de pequeña em-
presa familiar a número uno mundial 
sin perder la naturaleza 100% familiar 
siempre basada en el ADN que le insu-
flaron sus fundadores. La innovación 
enológica y el talento creador nunca 

ha dejado de ser una de las razones 
de ser de Freixenet, consciente de que 
la propia evolución del mercado la de-
mandaba. Así ha ido creando nuevos ca-
vas para satisfacer a los consumidores 
más exigentes y los ha agrupado en una 
colección Cuvées de Prestige, que con-
forman la gama más amplia del sector 
en el segmento más alto. Ninguna otra 
bodega tiene una gama semejante. Ya 
líder de los vinos espumosos comenzó 
para Freixenet una nueva etapa con-
vencida de que la calidad es diversa en 
tipos de vino y orígenes, y se implanta en 
otras zonas vitivinícolas del mundo. Así 
hoy, 100 años después de que saliera al 
mercado la primera botella bajo la marca 
Freixenet, este nombre no sólo ampara 

una excelente gama de cavas sino tam-
bién el grupo vitivinícola integrado por 21 
bodegas en siete países, en las mejores 
zonas vitícolas de tres continentes: Eu-
ropa, América y Oceanía. Su multinaci-
onalización la llevó a construir bodegas 
como Gloria Ferrer en California, Sala 
Vivé en México, Wingara en Australia 
y también en Argentina, o adquiriendo 
una de las maisons con mayor historia 
de la Champagne, Henri Abelé. También 
la apuesta por algunas de las mejores 
denominaciones de origen de España ha 
sido decidida, como es el caso de la Rioja 
(Solar Viejo), Ribera del Duero y Rueda 
(Valdubún), Priorat (Viticultors del Priorat 
/ Morlanda), Montsant (Fra Guerau) o 
Rías Baixas (Vionta). 
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A l’esquerra:
Vista general de la 
Farinera, des dels forns 
(any 1964)

A la dreta:
Els forns i la pedrera 
(any 1964)

La Farinera d’Ivorra.
La fabricació de ciment natural

La Farinera és el nom popular 
que rep l’edifici situat en una finca del 
poble d’Ivorra, a la Segarra, al costat de la 
carretera LV – 3003, de Torà i St. Ramon, 
a 1,1 km abans del trencall que mena a 
la població. 

La finca
La finca, anomenada Tossal Gros, 

el 1960 tenia una extensió d’unes 13 Ha. 
Incloïa la pedrera, els forns i els edificis 
industrials i residencials. Quedava partida 

per la carretera de Torà a Sant Ramon. 
Actualment, el nou traçat de la carretera 
també creua la finca i passa arran d’un 
antic molí hidràulic.

L’edifici
L’edifici original és de planta rec-

tangular, orientat en direcció  NE–SO, té 
coberta de teules de dos aiguavessos 
sobre estructura de fusta. Està construït 
amb parets mestres de maçoneria, pilars 
de maó i embigat de fusta. El forjat esde 

solera de rajoles i morter de calç, recolzat 
una part directament sobre les bigues i 
una altra part sobre revoltons encofrats. 
Les parets exteriors estan arrebossades. 
Les portes i les finestres són acabades 
amb arc escarser i les últimes, amb maó 
vist. L’edifici és estructurat en tres plan-
tes. La planta inferior era l’espai industri-
al que allotjava la maquinària. La planta 
primera era residencial i contenia habi-
tatges. A la part superior dels habitatges, 
sota coberta, hi havia les golfes. 

Joan Grau i Mauri
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Al primer edifici s’hi afegiren di-
versos annexos en funció de les noves ac-
tivitats industrials. Per una banda, s’allar-
gà la planta de l’edifici per la part NE a 
la mateixa altura. També s’amplià l’edifici 
pel costat SO, amb una nau d’una sola 
planta coberta de teules d’un aigua- vés. 
Aquesta nau cobreix la base d’una mag-
nífica xemeneia de maó en molt bon estat 
de conservació. Al costat SE de l’edifici 
principal i separada uns metres, hi ha 
una nau rectangular amb teulada de dos 
aiguavessos. Una coberta de teules sen-
se parets uneix els dos edificis. Aquesta 
coberta permetia carregar els camions en 
cas de pluja sense problemes.

Per fi, pel costat N hi ha una gran 
nau annexa, l’última que es va construir, 
amb parets i pilars de pedra, maó i tot-
xana, coberta amb plaques ondulades de 
fibrociment, que servia per emmagatze-
mar la roca cuita que provenia dels forns 
abans de ser mòlta. Una ampla porta, 
al NE, donava a un camí pavimentat de 

formigó que passava per sobre d’un pont 
damunt de la carretera i menava directa-
ment als forns.

Actualment, el conjunt dels edi-
ficis es conserven, encara que en mal 
estat. Bona part de les teulades i dels 
forjats s’han esfondrat. Les portes estan 
totes esbotzades. El dia 6 de setembre de 
1986, el torrent que passa per la finca es 
va desbordar quan la fàbrica ja feia uns 
anys que era tancada i la va inundar; els 
voltants de la fàbrica es van omplir de 
sediments, contribuint a què la vegetació 
s’anés apoderant dels voltants de l’edifici 
i del seu deteriorament’’. La riuada tam-
bé es va endur el pont que hi havia sobre 
l’antiga carretera.

Una mica d’història
L’edifici va ser construït per An-

toni de Nuix i d’Espona en terrenys de la 
seva família amb l’objectiu de fer farina, 
en substitució de tres petits molins hi-
dràulics dels qual eren propietaris. A la 

clau d’arc de la porta central s’indica que 
l’any de construcció és el 1882.

L’energia necessària per moure 
les màquines provenia de dos motors, un 
d’hidràulic i un altre de vapor. Això s’es-
menta en unes escriptures de constitució 
d’hipoteca de l’1 de febrer de1905, que 
diu que les màquines de fabricació de la 
farina eren mogudes “por motor de agua 
que impulsa una turbina de quince caba-
llos de fuerza y como el agua es eventual 
tiene una máquina de vapor sistema Ale-
xandre de diez caballos efectivos como 
auxiliar cuando falte aquella”. La xeme-
neia, que es conserva íntegra en l’edifici, i 
algunes parts de les conduccions del fum 
visibles a l’interior de la fàbrica en llocs on 
el paviment s’ha ensorrat són testimonis 
de l’existència de la màquina de vapor. De 
la turbina o del canal d’aigua, en canvi, no 
se n’aprecien les restes.

Però en el mateix any 1905, a més 
de farina, ja es produïa guix, calç, ciment 
i ceràmica. L’escriptura diu: “contiguo al 
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A l’esquerra:
Descarregant la pedra 
al forn (any 1964)

A la dreta:
Carregant la vagoneta 
a la pedrera (any 1964)

A l’esquerra:
Plataforma superior 
dels forns (any 1964)

A la dreta:
Extraient la roca cuita 
del forn (any 1964)



mismo corral (s’esmenta en el document 
l’existència d’un corral annex amb molts 
tipus d’animals de granja), un horno de 
hacer cal y ladrillos y a corta distancia otro 
de yeso y cemento destinado a la explo-
tación de las magníficas canteras que de 
la mismas hay en esta finca. Actualment, 
queden restes de forns verticals d’estruc-
tures diverses i molt a prop dels mateixos 
s’hi aprecien filons de guix. També hi ha 
un forn que per les seves característiques 
sembla un forn de reverber, probablement 
per produir guix escaiola. Però aquest do-
cument no parla de l’existència específi-
ca de màquines pel tractament d’aquest 
materials. En canvi, una altra escriptura, 
també de constitució d’hipoteca, del 7 
d’abril de 1911, diu que “dentro de esta 
finca se contienen unas máquinas can-
teras que han principiado a explotarse 
de cemento, yeso y cal hidràulica”. I en 
un altre moment el document diu que hi 
havia la intenció de complementar la ma-
quinària i de construir el “cable aéreo que 
debía facilitar la extracción de productos 
y conducción de las mercancías desde las 
fábricas de Iborra a la estación próxima 
de Calaf”. Aquest sistema de transport 
no es va arribar a dur a terme. En una 
escriptura del 19 de febrer de 1916 es 
diu: “dentro de esta finca se contienen 
unas canteras principiadas a explotar de 
cemento, yeso y cal hidráulica, un edificio 
Molino con su gran cercado de paredes 
y otras varias edificaciones para la fabri-
cación de yeso, cal y cemento, con toda 
la maquinaria correspondiente y salto de 

aguas que mueve el molino, en el estado 
en que todo se encuentra actualmente”. 
En aquest document ja no s’esmenta la 
fabricació de farina, per tant és de creure 
que en aquest moment solament es devi-
en fabricar aglomerants.

No s’han trobat documents que 
expliquin l’evolució tècnica de la fàbrica 
fins a l’any 1959, moment en el qual la 
finca havia estat traspassada a dos veïns 
d’Ivorra, tot i que hi havia dues descen-
dents d’Antoni de Nuix i d’Espona, na 
Rosario i na Maria de Nuix i d’Espona, 
que n’eren usufructuàries. L’escriptura, 
signada el 22 de juny, diu que es ven 
la partida Tossal Gros “con sus cante-
ras, fábrica de cemento y yeso y varios 
locales”. Els compradors de la fàbrica, 
tres socis d’una una societat anomena-
da IBOLAND, només van fabricar ciment 
natural a partir d’aquell moment amb el 
nom comercial de CEMENTOS BLG. A 
partir de 1960, un dels socis va començar 
a fer gestions per adquirir les accions dels 
altres socis, fins que l’any 1964 n’acon-
seguí la totalitat. L’empresa passà a ano-
menar-se CEMENTOS GRAU. A partir de 
1966, la forta competència en el sector 
del ciment obliga  a baixar preus. No es 
van fer en aquest moment les reformes 
empresarials i tecnològiques necessà-
ries per fer l’empresa prou competitiva. 
Després d’un l’alentiment temporal en la 
indústria de la construcció l’any 1967, el 
1968 l’empresa es va veure obligada a 
fer suspensió de pagaments i s’autoritzà 
el tancament de la fàbrica amb l’acomi-

adament de tots els treballadors. L’any 
1969 l’empresa ROCA, CEMENTOS YE-
SOS Y CALES de Molins de Rei va com-
prar la fàbrica i, després de fer algunes 
reformes, va tornar a fabricar ciment du-
rant uns anys amb el nom comercial de 
CEMENTOS ROCA. L’any 1965 CEMEN-
TOS MALLAND va construir a Castellfo-
llit de Riubregós una moderna fàbrica de 
ciment, encara en actiu, dotada d’un gran 
molí de martells per a la trituració de la 
pedra cuita i un altre de boles per con-
vertir-la en pols. El procés de producció, 
des de la roca cuita que surt del forn fins 
a la paletització dels sacs, és automàtic, 
amb efectius sistemes de transferència. 
L’única intervenció humana en el procés 
és en la introducció dels sacs, que s’han 
d’omplir en el broquet de sortida del ci-
ment.  Amb aquest sistema es poden fer 
produccions de fins a 1200 sacs / hora. 
L’any 1988 l’empresa Cementos Malland, 
que ja havia adquirit altres fàbriques de 
ciment natural de la comarca, va comprar 
la Farinera, ja inactiva, per explotar-ne 
la pedrera per a la producció de ciment 
natural en la seva planta. Tot i que les 
poblacions d’Ivorra i de Castellfollit de 
Riubregós estan allunyades per carretera, 
la fàbrica Malland i la pedrera de la Fa-
rinera són a poca distància i hi ha pistes 
que les comuniquen.

El ciment natural
El ciment natural s’obté per la 

calcinació de pedra calcària argilenca a 
una temperatura propera als 1200 oC. Un 

ai
Arqueologia
Industrial

5

A l’esquerra:
El pont sobre
la carretera (any 1964)

A la dreta:
Preparant una barrina-
da (any 1964)



cop cuita la pedra, es mol per obtenir-ne 
una pols molt fina, el ciment.

Hi ha dos tipus de ciment natural 
segons el temps de presa o enduriment: 
el ciment ràpid, amb temps de presa de 
pocs minuts, i el ciment lent, que pren 
amb una hora o més. 

El ciment ràpid havia estat molt 
emprat en la construcció tradicional, quan 
es construïa a base de voltes, revoltons, 
voltes d’escala o terrats a la catalana, que 
exigien un aglomerant que prengués amb 
molt poc temps encara que tingués poca 
resistència.

El ciment lent mostrava un as-
pecte més grisós i també era anomenat 
semi-portland per la seva resistència su-
perior. El procediment de fabricació del ci-
ment lent és semblant al del ciment ràpid. 
S’aconseguia amb roca que contenia més 
proporció d’argila i amb una temperatura 
una mica més alta. Però també es podia 
retardar artificialment el temps d’enduri-
ment deixant reposar la roca cuita de ci-
ment ràpid i afegint-hi additius especials 

abans de la mòlta. El ciment lent era de 
color gris, d’aspecte semblant al del ci-
ment portland. S’havia fet servir en subs-
titució d’aquest tipus de ciment, atès que 
el seu cost era més reduït. 

La producció de ciment natural a la 
Farinera entre els anys 1959 i 1968

El procés de producció de ciment 
començava a la pedrera que hi havia al 
turó anomenat Tossal Gros, que dóna 
nom a la finca. Un cop extreta la pedra 
i trossejada, continuava amb la cuita als 
forns, seguit de la trituració i molta, i fina-
litzava amb l’ensacat del ciment.

L’extracció de la roca a la pedrera 
La pedrera era formada per cal-

càries margoses, materials propis de 
la part central de la conca lacustre que 
durant l’Oligocè ocupava la depressió in-
terior de Catalunya. Aquest material, per 
la seva composició, calcària i argilenca, 
és apropiat per a la producció de ciment i 
de calç hidràulica.

Per arrencar la roca de la pedrera 
s’utilitzava el procediment de barrinades, 
és a dir, amb explosius. En el punt de 
l’estrat de roca que s’havia de barrinar, 
es feia un forat picant amb llargs par-
pals, que eren barres d’acer amb punta 
tallada de dos a tres metres de llargada. 
Un cop fet el forat, s’hi ficaven els explo-
sius, formats per cartutxos cilíndrics en 
els quals s’introduïa el detonador amb 
la metxa corresponent. El conjunt es ta-
pava amb terra i es premsava una mica. 
La metxa era prou llarga per deixar temps 
al barrinador que l’encenia a allunyar-se 
i poder-se protegir en el moment de la 
detonació. La roca arrencada queia al peu 
de la pedrera i quan calia se la feia caure 
amb l’ajuda de rascles. Un cop a terra, la 
roca era trossejada amb malls i magalls 
fins que tenia una mida d’uns 10 cm, per 
anar al forn (fragments massa petits de 
roca impedirien la necessària circulació 
d’aire). Mitjançant pales i forques, els 
trossos de roca eren introduïts en cabas-
sos i carregats en una vagoneta de caixa 
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basculant que, sobre rails, es transportava 
fins a la boca del forn. El camí del carril 
era lleugerament inclinat, de manera que 
la vagoneta carregada, controlada per un 
treballador, es desplaçava per gravetat 
fins a l’engolidor del forn. Per retornar la 
vagoneta buida a la pedrera s’empenyia a 
mà. Cap a l’any 1964 les vagonetes i els 
carrils foren substituïts per una pala car-
regadora que transportava directament la 
roca de la pedrera al forn. La roca massa 
fragmentada, pols i ments no aptes per al 
forn, es traslladaven a l’abocador que hi 
havia a prop de la pedrera, cosa que con-
tribuïa a engrandir una gran esplanada.

La cuita als forns 
Els forns, encara existents tot i 

que deteriorats, constitueixen un sol mas-
sís de maçoneria rectangular que conté 
tres forns que consten d’una plataforma 
superior de càrrega, el forn pròpiament 
dit, i la part inferior per on es buidava la 
roca cuita. Corresponen als tipus de forns 
anomenats de continu o de raig.

A la plataforma superior és on ar-
ribava la roca que provenia de la pedrera 
i es feien totes les operacions de càrrega, 
tant de la pedra com del combustible em-
prat per a la calcinació.

Part superior
La part del forn on es produïa la 

cocció de la roca era formada per cilindres 

verticals de 7,20 metres d’alçada, lleuge-
rament convexos per la seva part central 
i revestits de maó refractari. A la part su-
perior hi havia l’engolidor, que mesurava 
entre 2 i 2,5 metres de diàmetre segons 
el forn.

Per l’engolidor s’hi introduïen la 
roca i el carbó, formant capes alternades, 
en una proporció aproximada de quatre de 
pedra per una de carbó. Aquesta càrre-
ga s’anava afegint a mesura que s’anava 
buidant per la part de baix, un cop produï-
da la combustió i la calcinació de la pedra. 
Els gasos de combustió escalfaven el ma-
terial abans de la seva combustió. Així, la 
combustió era sempre constant. 

L’obertura inferior del cilindre dels 
forns coincidia amb una graella  quadra-
da metàl·lica, d’1,20 metres de costat. 
Aquesta graella estava travessada per un 
sistema de barres metàl·liques que es po-
dien treure i posar una a una a voluntat, a 
fi de poder buidar la roca cuita de forma 
controlada. 

Part inferior 
Estava formada per una cavitat 

que permetia carregar la roca cuita. S’hi 
entrava per la bocana i, un cop passat un 
curt passadís anomenat gola, s’arribava 
al cendrer, lloc on es buidava la roca cui-
ta.  Antigament, aquesta era transportada 
a la fàbrica en unes vagonetes de caixa 
basculant sobre rails. L’any 1960 aques-

tes vagonetes foren substituïdes per una 
mototransportadora de caixa basculant, 
construïda a Sta. Perpètua de Mogoda per 
Construcciones Mecánicas Alfaro, i equi-
pada amb motor Hispano Villiers.

Trituració i mòlta 
La roca cuita de ciment transpor-

tada a l’interior de la fàbrica per ser mòlta 
era apilada a prop de la tremuja del molí. 
Aquí, el treballador tornava a trossejar la 
pedra per fer-la apta per al molí. Després 
s’anava introduint a la tremuja i d’allà 
passava a l’interior del molí.

L’any 1959, el molí que s’utilitzà 
a la Farinera era el de moles de pedra, 
idèntic que el que es feia servir per moldre 
farina. El molí era accionat per un motor 
elèctric. Un cop mòlta la pedra, la pols 
sortia d’un forat de la caixa cilíndrica de 
fusta que tapava les moles i era conduïda 
a una sitja, on quedava dipositada per ser 
ensacada.

Les moles, pel seu ús, sofrien un 
desgast i s’allisaven; d’aquesta manera 
perdien la seva capacitat abrasiva. Per 
això, periòdicament, de la mateixa manera 
que en els molins fariners, la mola supe-
rior (volandera) s’havia d’alçar amb ajuda 
d’un ternal especial que també permetia 
girar-la un cop elevada per fer-la accessi-
ble. Es tractava de picar la part de les mo-
les gastades amb una buixarda, una mena 
de maça de ferro proveïda de petites 

Estat de la farinera, 
els forns de calç i la 
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dents o puntes. Gràcies a aquesta opera-
ció, la superfície de les moles recuperava 
el gra i, en conseqüència, la seva capaci-
tat d’abrasió. Al mateix temps, també calia 
recuperar les canaletes radials gravades 
a la superfícies de les moles, que tenien 
la finalitat de facilitar la sortida del ciment 
mentre dura la mòlta. La mola de sota (so-
tana) es podia picar sense necessitat de 
treure-la. Tot i que duraven molt de temps, 
les moles sofrien un desgast, de mane-
ra que quan eren molt primes es podien 
trencar i s’havien de renovar. Cap a l’any 
1964 el vell molí de moles fou substituït 
per un modern molí de martells. 

Ensacat
El sacs, de 25 kg, s’omplien 

manualment. De la part inferior de la sitja 
del ciment en sortia un broquet que conte-
nia una vàlvula que, activada per una pa-
lanca, permetia omplir els sacs. Aquests 
venien de fàbrica ja tancats, i disposaven 
d’una obertura en el plec de la part supe-
rior, per on s’introduïa el broquet.

Magatzem
Els sacs s’apilaven manualment 

en el magatzem i amb el mateix siste-
ma eren carregats en els camions. A 
principis dels anys seixanta l’empresa 
va adquirir una cinta transportadora per 
facilitar l’operació de transport i càrrega 
i reduir-ne el temps.

Producció 
No es disposa de dades sobre la 

producció de ciment en els seus inicis, 
però sí de les que consten en un infor-
me econòmic de l’empresa, redactat el 
1960, quan el ciment encara es molia en 
el molí de moles de pedra i funcionava 
un sol forn. Segons l’informe, la produc-
ció era d’uns 500 sacs de 25 kg al dia, 
és a dir, 12,5 tones de ciment. El mateix 
informe feia la previsió d’incrementar 
la producció fins a 1100 sacs de 25 kg 
funcionant dos forns. No hi ha constància 
de si es va aconseguir aquesta quantitat, 

però a mitjan anys seixanta funcionaven 
dos forns i, tal com s’ha explicat, l’antic 
molí de moles va ser substituït pel nou 
molí modern, amb la qual cosa amb tota 
probabilitat va augmentar la quantitat de 
ciment fabricada. Aquesta transformació i 
millora del sistema de producció, però, no 
va ser suficient per competir amb èxit amb 
la competència.

El ciment de la Farinera es venia 
principalment a Barcelona i rodalies, als 
pobles de la comarca i també a Andorra.

Els explosius
Els explosius, els detonadors i la 

metxa s’emmagatzemaven en una sala 
controlada. Els organismes públics cor-
responents en feien controls periòdics i 
signaven el llibre de registre. Cap als anys 
seixanta els encarregats del control eren 
membres de la Guàrdia Civil.

El carbó 
El carbó que es feia servir a la 

Farinera era lignit provinent de mines de 
la Conca Carbonífera de Calaf. El car-
bó d’aquestes mines ja alimentava des 
d’antic els nombrosos forns de calç de 
l’Anoia i de la Segarra, i des de principis 
del segle XIX, els forns de ciment. A mitjan 
segle XIX també va proveir de combustible 
els forns de les màquines de vapor de les 
fàbriques tèxtils d’Igualada. Tan important 
va ser la producció de carbó de la conca 
minera de Calaf en el moment de la gran 
industrialització de Catalunya, que va ser 
el motiu principal que va fer que el fer-
rocarril de Barcelona a Lleida passés per 
aquesta població.

Alguns documents antics indiquen 
que s’havia extret lignit de filons existents 
dintre de la mateixa finca de la Farinera. 
Als anys seixanta, però, la Farinera es pro-
veïa de lignit de Calaf, provinent de l’em-
presa Carbones Devant. Segons l’informe 
econòmic de 1960 es consumia una mit-
jana de 35 a 40 tones de carbó al mes, 
que era transportat mitjançant camions de 
5 tones.

El personal 
Solament es disposa de dos do-

cuments de la dècada dels anys seixanta 
que esmentin el nombre de treballadors 
de la fàbrica i llur qualificació professional.

El 1960, segons l’informe econò-
mic, treballaven a la Farinera vuit homes. 
Es conserven també els fulls de salari i al-
tres documents referents a la indemnitza-
ció a favor dels treballadors pel tancament 
de la fàbrica l’any 1968. En aquest mo-
ment, hi havia sis treballadors. Els fulls de 
salari també indiquen les corresponents 
categories professionals:

- 1 encarregat (capatàs) 
- 1 especialista de 2a
- 2 especialistes de 3a
- 2 peons

El 1968, l’encarregat, a més de la 
funció de gestionar l’activitat de la fàbrica 
en absència dels propietaris, també treba-
llava on convenia, a la pedrera o a la fàbri-
ca. Els especialistes eren el conductor de 
la pala i de la mototransportadora; el que 
preparava les barrinades, que també feia 
de picapedrer, i el que controlava la mòlta. 
Els peons eren el picapedrer i el fogoner.

Conclusions
La història de la Farinera és una 

mostra de l’evolució d’una determinada 
època de la industrialització del nostre 
país. Com moltes altres indústries de 
diversos àmbits, neix a finals del segle 
XIX, primer com a fàbrica moderna de 
farina, per transformar-se anys després 
per produir aglomerants per a la cons-
trucció, especialment ciment natural. Les 
indústries van viure les circumstàncies 
pròpies dels diversos cicles econòmics i 
també la Guerra Civil. Després d’aquest 
últim atzucac, les indústries van recupe-
rar la seva activitat en el context d’una 
una economia autàrquica i pobra. A la 
dècada dels anys seixanta, la nova po-
lítica econòmica del govern de Madrid, 
amb el desenvolupament dels Planes de 
Desarrollo, tot i els alts i baixos en la seva 



aplicació, va afavorir el progrés de l’eco-
nomia espanyola i especialment la cata-
lana cap a finals de la dècada. Fins aquell 
moment, moltes de les nostres indústries 
no s’havien renovat, especialment quan 
el mercat més important era l’espanyol 
amb una economia estancada. L’obertu-
ra cap als mercats exteriors va crear una 
important competència i això va obligar 
a modernitzar-se. El gran augment de 
la producció per la forta demanda i la 
competència de preus van comportar la 
renovació d’algunes fàbriques i el tanca-
ment de moltes altres. El problema va ser 
especialment greu en el sector tèxtil ja 
des de principis de la dècada.

També en el camp de la cons-
trucció hi va haver forts canvis. El gran 
creixement demogràfic va implicar un 
fort desenvolupament de la construcció, 
amb la corresponent demanada de pro-
ductes i una gran competència amb una 
forta guerra de preus. En el camp de la 
fabricació de ciment ràpid, solament les 
fàbriques modernes com la Malland po-

dien competir amb producció i preus. Al 
mateix temps, a més, es desenvoluparen 
nous sistemes constructius basats en el 
consum del formigó de ciment portland 
per a fonaments, estructures, forjats, pre-
fabricats, entre d’altres i això va fer que 
davallés molt la demanda de ciment ràpid. 
El resultat de tot plegat és que totes les 
petites fàbriques de ciment natural com la 
Farinera i les altres de l’Anoia i la Segarra, 
van desaparèixer.  
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El dimecres 28 de novembre de 
2012, el Fòrum de Patrimoni Industrial 
va comptar amb la presència de Jakoba 
Errekondo Salsamendi, enginyer tècnic 
agrícola, especialitzat en paisatge cultu-
ral. En el seu currículum podem destacar 
que ha treballat com a responsable de 
disseny, creació i manteniment de parcs, 
jardins, i espais verds. Setmanalment pu-
blica articles relacionats amb la riquesa 
etnobotànica, i té un espai de consulta  
sobre plantes a la ràdio pública “Euskadi 
Irratia”. El conferenciant destaca també 
pel fet de ser responsable de la Fundació 
Zerain Dezagun, que té com a objectiu 
promoure el desenvolupament socioeco-

nòmic de Zerain, un bonic i petit poble en 
un indret privilegiat, que compta amb 257 
habitants en 10 Km2, situat a l´interior de 
Guipúzcoa, a les estivacions de la cara 
nord de la serra d’Aizkorri, la muntanya 
més alta del País Basc, al sudest de la 
província, al límit entre Navarra i Àlaba.

En Jakoba Errekindo va comen-
çar la seva exposició explicant que aquell 
mateix dia la Fundació Conama de Ma-
drid havia atorgat a Zerain un premi de 
medi ambient. A continuació ens va dir 
que durant la conferència no utilitzaria el 
Powerpoint, ja que preferia anar explicant 
i contestant a les possibles preguntes, i 
ens va convidar, com fa sempre, a tastar 

un formatge Idiazabal del municipi, per-
què els assistents comprovin el seu agra-
dable sabor.

A la zona geogràfica de Zerain, si 
ens situem a l’època romana, ja s’observa 
a les excavacions l’existència de perso-
nes que es dedicaven a la mineria i feien 
de pastors. Al segle XV, Ferran el Catòlic 
donà el dret d’explotació de les mines de 
ferro, que perdurà fins al segle XX.

Al municipi també hi ha localit-
zada una pedrera datada als segles XVI i 
XVII. Com a curiositat, va assenyalar que 
el besavi de Goya era picapedrer de Ze-
rain i que va marxar a Saragossa a treba-
llar en la construcció.

Zerain, paisaje cultural.
Paisaje y sostenibilidad. El Patrimonio y 
la participación ciudadana son el futuro

Mercé Borrás
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Als voltants de 1970 moltes per-
sones joves dels pobles d’Euskadi aban-
donaren aquestes tradicions a la recerca 
d’una nova feina a les indústries de les 
ciutats. Donada la manca d’habitatges, 
durant el període franquista es va crear 
una cooperativa que va construir vint-i-
quatre habitatges.

Amb l’arribada de la democràcia 
el jovent del municipi s’organitzà i entrà 
a l’Ajuntament, amb una llista electoral 
independent. Tenien i tenen un plante-
jament en el qual totes les qüestions es 
debaten en assemblea, es discuteixen 
quines propostes poden plantejar-se, i 
en funció de les propostes es busquen 
les persones per anar a les llistes. Durant 
els anys setanta i vuitanta el consistori es 
va dedicar als temes de qualitat de vida, 
ja que els “caseríos” no tenien infraes-
tructures com calefacció, carreteres, In-
ternet, etc. Cap als anys 80 es va crear 
un grup d’acció cultural per començar la 
dinamització del poble. En aquesta èpo-
ca es recuperà el concert econòmic, i les 
diputacions es trobaren amb abundants 
recursos econòmics, que van repartir als 
ajuntaments. Els diners que van arribar a 
Zerain s’invertiren en el restaurant, una 
ermita, la presó (1711), i una serraria hi-

dràulica (segle XIX). També es recopilaren 
elements d’història oral, dialectes, oficis 
tradicionals, etc. Un fet per destacar és 
que es va posar en funcionament nova-
ment l’escola, que feia tretze anys que 
estava tancada. Actualment és una de les 
més petites de Guipúscoa, té dotze alum-
nes, i està situada al centre del municipi, 
juntament amb la biblioteca, ludoteca, el 
centre mèdic i el museu. L’objectiu fou 
que tots els nens i nenes veiessin la dinà-
mica del poble, juguessin a la seva plaça, 
i s’establís així una cadena de contacte 
entre les diferents generacions.

Actualment neixen un o dos nens 
a l’any i aquell dia es fa una gran celebra-
ció, ja que es considera que això és un fet 
cabdal per al poble. L’escola ara ja porta 
vint-i-vuit anys en funcionament i compta 
amb un grup de voluntaris que s’encarre-
guen de  portar els alumnes a la ludoteca 

quan s’acaben les classes i mentre els 
pares treballen. Tota la feina que s’ha fet i 
es fa al municipi és també voluntària: les 
festes, la restauració de monuments, la 
recuperació d’oficis tradicionals, etc.

A finals dels anys vuitanta es 
plantejà fer un catàleg de tot el patrimoni 
disseminat pel territori. A partir d’una fitxa 
de cada caseriu del poble, es van cata-
logar 2.500 peces, molt interessants des 
del punt de vista etnogràfic. Amb aquesta 
excusa es van implicar totes les generaci-
ons, i els nens i nenes van conèixer la to-
ponímia. Després es va fer una exposició 
amb els objectes que en dues setmanes 
rebé la visita de deu mil persones. A causa 
de l’èxit s’allargà una setmana més i va 
arribar a tenir tretze mil visitants. L’indret 
escollit fou a l’aire lliure, en un frontó que 
hi ha a l’entrada i que de nit es vigilava. 
D’aquestes 350 peces en va sortir el Mu-
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seu Etnogràfic, que té  com a donants to-
tes les famílies de Zerain.

Quan es va plantejar organitzar 
els objectes reunits, dues noies de Zerain 
van poder col·laborar-hi, ja que estaven 
estudiant per ser guies turístiques. Es va 
obrir al públic l’any 1993, i amb un curs 
el van visitar vuit mil nens i nenes. En les 
assemblees de Zerain es va anar plante-
jant la possibilitat de que el patrimoni es 
convertís en un eix de treball per enfocar 
el futur del poble. Després de molts de-
bats, es va visitar la Vall del Jerte i Or-
desa, i va servir per constatar que no vo-
lien enfocar les seves activitats basant-se 
exclusivament en el sector terciari. Es va 
acordar que es treballaria el sector primari 
juntament amb el terciari. Prop de Zerain 
hi ha la muntanya més alta del País Basc 
(1500 m.) i podia ser un reclam. Molt avi-
at, el 1994, es plantejà obrir una oficina 
de turisme que fos al mateix temps boti-
ga de productes agrícoles de proximitat: 
formatge, sidra, melmelades, ungüents, 
artesania, etc. Els diners obtinguts amb 
la venda es reinverteixen directament en 
el sector primari. Tot el que s’ofereix té la 
qualitat controlada, i tot el que es produeix 
als voltants es ven. L’any 2000 es va fer la 
botiga en-línia. El resultat d’aquest plan-

tejament fou que hi hagués un punt d’ex-
posició permanent de tots els artesans de 
la zona, amb els objectes relacionats amb 
els seus productors. Aquesta oficina de 
turisme va ser la primera que es va obrir 
a l’interior de Guipúscoa i actualment rep 
uns vint mil visitants a l’any.

“Hagamos Zerain” és una funda-
ció de què formen part tots els sectors 
del poble, des de la Casa de Cultura fins 
a l’Ajuntament, els amics, i persones que 
volen col·laborar a crear una perspectiva 
de futur econòmic a través del patrimo-
ni. Actualment nou persones atenen un 
alberg de cinquanta-cinc places i tots els 
serveis turístics.

A través de l’Associació Basca de 
Patrimoni Industrial es va valorar el fet de 
que tenien unes mines de ferro a la mun-
tanya amb els cables aeris, vagonetes, 
etc. on es podia estudiar tota la història de 
la mineria i de la transformació del ferro. 
Posteriorment es van demanar ajudes  i 
el 1996 s’obtingué el fons Feder Projec-
te Europeu. La zona es pot visitar i s’han 
anat generant nous ingressos que també 
reverteixen en el poble. Aquest fet va ser 
molt  important ja que fou l’únic projecte 
del País Basc que va obtenir aquest finan-
çament de Brussel·les.

Posteriorment es van restaurar les 
mines del segle XIX i XX, explotades inici-
alment pels anglesos i pels alemanys, i es 
va instal·lar el Museu de la Mineria. Es va 
establir també una xarxa de recorreguts 
amb unes taules d’interpretació del medi 
natural i industrial. Tanmateix, es  restau-
raren els espectaculars forns de calcina-
ció. Aquesta mina és de vital importància 
per entendre la tradició minera basca, ja 
que en un espai reduït es poden veure 
les pedreres, les boques de mina, les vies 
dels ferrocarrils, els cables, els polvorins, 
els tallers de reparació, les cantines, les 
cisternes artificials, etc. Jakoba va expli-
car també que actualment el poble té el 
projecte de recuperar un tren perquè porti 
els turistes directament a l’explotació.

Un aspecte per destacar és que 
la zona minera està dins d’un parc natu-
ral, i la població de Zerain va aconseguir, 
a través d’una sèrie de reivindicacions 
que a partir de l’any 2008 les mines fos-
sin declarades conjunt cultural, amb una 
extensió de 75 hectàrees. També s’han 
comprat  terrenys amb pins, que s’han 
arrencat i s’han substituït pel conreu 
d’espècies autòctones en vies d’extinció.  
Mentre es feia aquest canvi, sovint sor-
tien restes de patrimoni arqueològic que 
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es restaurava, i s’aprofitava per estudiar 
els camins, fons, etc. Un dels elements 
que es considera de futur és la compra 
de noves terres per deixar un patrimoni 
per a les futures generacions. També es 
treballen i analitzen els aspectes botànics. 
A la zona de Zerain hi ha un “humedal” 
protegit, en el qual es van trobar dues 
plantes de gran valor. S’ha creat una altra 
fundació, “Banc de Terres” per vetllar per 
la riquesa del paisatge. Jakoba va explicar 
que el projecte del bosc, i “el Banc de Ter-
res” han estat els motius pels quals els hi 
van donar el recent premi a Madrid.

Econòmicament se cerquen 
do-natius, amb socis que acceptin una 
quota, etc. A l’Ajuntament s’ha creat una 
societat anònima municipal per disposar 
d’una xarxa d’estructures que facilitin els 
tràmits. Ens va sorprendre molt quan va 
explicar com funcionava el consistori, en 
què hi ha una gran participació de les per-
sones. Les llistes són obertes i es dóna 
molta informació abans de les votacions.

Tots els anys es fa la festa de 
l’agricultura ecològica, que és la més anti-
ga del País Basc. Tothom ha fet seu el pai-
satge, per això s’anomena a Zerain, “Pai-

satge Cultural”. Com a resum de la feina 
feta, de l’any 1997 al 2012 s’han creat 
quaranta-cinc  llocs de treball. Tot l’any es 
fan activitats turístiques. En els darrers, 
els seus habitants han realitzat una gran 
tasca amb els objectius de promoure la 
consciència social, millorar la qualitat de 
vida i garantir el futur econòmic de la lo-
calitat. El projecte de futur està orientat a 
dissenyar un paisatge natural i humà que 
promogui productes agrícoles de qualitat, 
i recuperar un ampli patrimoni (les mines, 
la presó, el museu, etc.) per exposar-lo i 
analitzar-lo posteriorment.

Cal destacar que el Parc Nacional  
Aizkorri-Aratz està situat a 40 minuts amb 
cotxe des de Donòstia.

Per acabar aquesta petita resse-
nya, voldria afegir que el passat mes de 
juliol vaig visitar Zerain i vaig quedar molt 
favorablement sorpresa, tant per l’interès 
i la bellesa del paisatge, com per l’amabi-
litat de les persones que em van atendre. 
Em van donar un fullet de l’indret en cata-
là i vaig poder constatar la importància del 
treball que s’ha portat a terme en aquest 
municipi. Us animo a que vosaltres també 
visiteu Zerain. 
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L’aportació del sistema territorial del 
mnactec a l’estudi, protecció i difusió 
del patrimoni industrial català

Ja durant el segle XIX, juntament 
amb la creació de museus que valoritza-
ven i reivindicaven l’art i les restes ma-
terials de civilitzacions molt anteriors a la 
pròpia, es va començar a valoritzar, també 
però d’una manera molt més esparsa, 
aquells objectes d’ús quotidià que anaven 
canviant, les innovacions tecnològiques 
que apareixien i el canvi del propi model 
social en què es vivia. Així van crear-se 
els primers museus que es van convertir 
en expositors de l’evolució tècnica de la 
seva pròpia societat: Musée des Arts et 
Métiers (1793, a París), Science Museum 
(1863 a Londres) i Deustches Museum 

(1903 a Munic). A Catalunya, pionera en 
implementar el nou model de la societat 
industrial a Europa, també es va preveure 
aquesta nova tipologia de museus amb el 
Decret de creació d’un Museu de la Indús-
tria i la Tècnica per part de la Generalitat 
Republicana l’any 1938. Malauradament, 
la Guerra Civil (1936-1939) va impedir 
que també en el camp de la museologia 
científica, tècnica i industrial Catalunya fos 
novament capdavantera.

 Coincidint amb els primers mo-
viments de revalorització del patrimoni 
industrial que es donen a Europa (1965, 
Euston Station, a Londres), a Catalunya 

diferents particulars, empreses i entitats 
públiques comencen a formar diferents 
col·leccions temàtiques i específiques 
basades en objectes tècnics i industri-
als a la vegada que, també, apareix per 
primer cop la valorització i recuperació 
de l’edifici mataix de producció industrial 
com a referent del patrimoni cultural. En 
el primer grup podem esmentar el Mu-
seu del Joguet, a Figueres; la Col·lecció 
d’Automòbils Salvador Claret; a Sils o bé la 
Col·lecció d’Objectes de Cinema de Tomàs 
Mallol, a Girona. Del segon grup mereix un 
reconeixement molt especial la inaugura-
ció l’any 1965 del Museu-Molí Paperer de 

Jaume Perarnau i 
Llorens
Doctor en Història de la 
Tècnica
Director del mNACTEC
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Capellades. S’iniciava així tot una “revolu-
ció” de la museologia moderna que tendia 
a  explicar els avenços i processos produc-
tius en el mateix lloc on es produïen, en el 
seu propi entorn, en el seu propi territori. 
Apareixien els ecomuseus, els centres 
d’interpretació, els museus a l’aire lliure, 
etc. Diferents sistemes i matisos per a ex-
plicar el mateix: el patrimoni d’una societat 
de base i component plenament industri-
alitzada en el seu propi entorn, en el seu 
propi paisatge, en el seu propi territori. 

 Tots aquest canvis i noves 
manifestacions que volien i permetien 
veure, explicar i conèixer els espais 
productius, els habitatges, les cases 
de l’amo, els espais de producció, de 
lleure, etc. d’una societat industrial, en 
els seus diferents àmbits i especialitats 
productives, va concretar-se, impulsat 
pel Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, en la creació, ara fa trenta 
anys, del Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 

i, poc més tard, en l’inici i expansió del 
seu Sistema Territorial.

 Amb una nova concepció muse-
ològica i una nova idea innovadora iniciada 
per Eusebi Casanelles, el Sistema Territori-
al del mNACTEC vol explicar el procés i la 
història de la industrialització a Catalunya 
no en un edifici concret sinó a través de di-
ferents museus i llocs d’interès patrimonial  
situats en els mateixos llocs que van ser 
protagonistes del canvi social i tecnològic 
del país. La creació del Sistema Territorial 
del mNACTEC ha estat, de llarg, la principal 
aportació conceptual a la museologia cien-
tífica i tècnica europea organitzada com un 
sistema de museus amb gestió pròpia de 
cada un d’ells. Cada centre ha de ser sin-
gular, específic i especialitzat en un deter-
minat sector productiu que permeti exposar 
i manifestar les característiques pròpies de 
la nostra història industrial: diversitat secto-
rial i expansió territorial pel conjunt del país.

 A dia d’avui, el Sistema Territo-
rial del mNACTEC, regulat per llei, és for-

mat per vint-i-sis museus i llocs d’interès 
patrimonial repartits per tot el territori ca-
talà que són un referent inexcusable per 
fonamentar el coneixement i la divulgació 
no solament de la història de la ciència, 
de la tècnica i del procés d’industrialitza-
ció de Catalunya, sinó també de la seva 
més moderna innovació tecnològica, dels 
processos productius de la seva societat, 
de la història de les seves empreses i del 
conjunt de tots aquells elements mobles i 
immobles que identifiquen un model soci-
al, econòmic i cultural en constant procés 
de canvi i evolució (patrimoni de la societat 
industrial).

 Constitueixen i formen el Sis-
tema Territorial el mateix mNACTEC, a 
Terrassa, amb les seves tres seus pròpies 
(Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, 
Farga Palau de Ripoll i Colònia Sedó d’Es-
parreguera); un grup de sis museus reco-
neguts i declarats per la Llei de museus 
com a  museus-secció: Museu-Molí Pape-
rer (Capellades), Museu de la Pell i Comar-
cal de l’Anoia (Igualada), Museu del Suro 
(Palafrugell), Museu de les Mines de Cercs 
(Cercs), Ecomuseu-Farinera de Castelló 
(Castelló d’Empúries), Museu Industrial del 
Ter (Manlleu) i setze museus i llocs d’inte-
rès patrimonial especialitzat com són:  Mu-
seu del Ferrocarril de Catalunya (Vilanova i 
la Geltrú), Museu de la Tècnica (Manresa), 
Museu de l’Estampació (Premià de Mar), 
Museu Hidroelèctric de Capdella (La Torre 
de Capdella), Museu de les Mines de Plom 
(Bellmunt del Priorat), Museu de la Rajole-
ta “Pujol i Bausis” (Esplugues de Llobre-
gat), Museu de la Colònia Vidal (Puig-reig), 
Col·lecció d’Automòbils “Salvador Claret” 
(Sils), Fassina de l’Espluga (l’Espluga de 
Francolí), Serradora d’Àreu (Alins), Salines 
de Gerri de la Sal (Baix Pallars), Mines i 
Parc Cultural de la Muntanya de Sal (Car-
dona), Museu de la Torneria (Torelló), Patri-
moni Històric i Industrial de Ferrocarrils de 
la Generalitat (La Pobla de Lillet-Ribes de 
Fresser), Centre d’Interpretació del Ferro-
carril (Móra la Nova) i Museu de la Meca-
nització Agrària “Cal Trepat” (Tàrrega). 
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Dipòsits vells de Manresa:
d’edifici industrial a centre cultural

L’edifici que acull el Museu és 
una construcció singular i monumental, 
un gran edifici industrial construït a mitjan 
segle XIX, per recollir i emmagatzemar 
l’aigua de la sèquia, el canal que des del 
segle XIV porta l’aigua a la ciutat, i per 
a la seva posterior distribució a la xarxa 
de consum de Manresa. Catalogat dins 
els 100 Elements del Patrimoni Industri-
al de Catalunya, compta amb tres grans 
dipòsits de pedra, que van ser restaurats 
i preparats per acollir una sala polivalent i 
dues exposicions permanents.

L’origen de l’edifici
Al segle XIX Manresa vivia un 

extraordinari dinamisme gràcies a la nai-
xent indústria tèxtil. L’arribada del tren i la 
transformació dels antics camins en car-
reteres van fer que la ciutat creixés, ater-
rant les muralles i obrint pas a un gran 
canvi urbà. És en aquest context quan la 
construcció dels dipòsits es converteix en 
una obra imprescindible. Aquests dipòsits 
van néixer per la necessitat de crear una 
reserva d’aigua i així evitar les molèsties 
que provocaven les avaries de la sèquia, 
l’escassetat d’aigua durant els mesos 
d’estiu, el creixement de les activitats 
industrials i, per tant, la disminució de la 
potabilitat de l’aigua.

L’any 1861 l’Ajuntament de 
Manresa va encarregar a Marià Potó, as-
sessorat per l’enginyer Enrique Léon, de 
construir l’edifici. El resultat final va ser 
la construcció de tres dipòsits en forma 
de nau allargada d’uns 20 per 43 metres, 
amb una separació de murs de 3 metres 
de gruix a la base i que es van reduint a 
mesura que pugen fins a l’arrencada de 
les voltes i els arcs. L’alçada màxima dels 
murs és de 8,50 metres, i al mig hi ha 
quatre pilars que sostenen les voltes de 
pedra que cobreixen l’espai. 

L’aigua sortia amb l’ajuda d’una 
aixeta i una boia, per regular la pressió, 
cap a la xarxa de distribució de Manresa, 
construïda a la vegada que els dipòsits. 
L’important creixement de la ciutat va 
fer que vint anys més tard calgués cons-
truir uns dipòsits de més capacitat. Des 
d’aquell moment, aquests van passar a 
anomenar-se Dipòsits vells i varen funci-
onar fins als anys vuitanta del segle XX. 

De dipòsits a Museu
El Museu de la Tècnica va néixer 

com a projecte el 1990, en un context de 
respecte i posada en valor del patrimoni 
històric heretat. Va ser aleshores quan 
es van iniciar les obres de restauració i 
adaptació dels antics dipòsits, que van 

ser lentes i difícils, i van requerir un esforç 
d’inversió de recursos econòmics i temps. 

Les obres de sanejament i con-
solidació de les estructures, així com els 
treballs de neteja i deshumidificació van 
permetre recuperar els 2.400 m2 de su-
perfície útil, als quals es van sumar els 
espais de nova construcció que van apor-
tar una façana visible a l’edifici, i que el 
van equipar dels serveis necessaris per 
convertir-lo en un museu. 

Actualment els tres dipòsits acu-
llen una sala polivalent, i dues exposicions 
permanents, una dedicada a la sèquia i 
una altra al món de la cinteria: la cinteria, 
nom amb què es coneixen els teixits es-
trets, és una especialitat tèxtil relativa-
ment poc coneguda, però amb un fort 

arrelament al país, sobretot a Manresa. 
La mostra del Museu dóna a conèixer el 
món de la confecció de les cintes, vetes, 
trenats i passamaneries, entre altres. 
D’altra banda, a través de l’exposició “La 
Sèquia i l’aigua” s’explica la importància 
de l’aigua i concretament del canal que 
des del segle XIV porta l’aigua a la ciutat 
de Manresa. També es mostra el siste-
ma d’abastament d’aigua i altres formes 
d’aprofitament hidràulic. 
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El Museu del Suro de Palafrugell,un espai 
industrial recuperat

L’any 1991 va començar el pro-
cés de transformació de la finca industrial 
del centre de Palafrugell que havia ocupat 
l’antiga empresa Manufacturas de Cor- 
cho SA, que posà a disposició de la vila de 
Palafrugell un conjunt d’edificis especial-
ment representatius del patrimoni indus-
trial surer català. Més enllà dels aspectes 

estrictament patrimonials, cal destacar, 
també, la importància i representativitat 
d’aquesta empresa. Manufacturas va ser 
la principal indústria surera de la història 
de l’Estat, introductora de la majoria de 
les produccions industrials de suro, i va 
liderar l’exportació industrial espanyola 
en la dècada de 1920.

Tot aquest patrimoni es va allibe-
rar en un moment en què el Museu del 
Suro havia arribat a saturar l’antic edifici i 
es va veure la possibilitat de creixement i 
consolidació d’un projecte entorn del suro 
que havia començat l’any 1991 amb la 
inauguració dels primers espais d’exposi-
ció permanent dedicats monogràficament 
al suro a l’edifici de l’antiga Escola d’Arts 
i Oficis.

El resultat de més de vint anys de 
planificació i obres ha estat un conjunt que 
gairebé està enllestit, en què s’han rehabi-

litat uns 12.000 m2. En un mateix espai 
industrial hi conviuen institucions públi-
ques i privades, culturals i científiques, que 
formen el conjunt de patrimoni industrial 
surer rehabilitat més gran d’Europa.

En aquest complex el Museu del 
Suro gestiona una part important del pa-
trimoni conservat i rehabilitat. 

Les naus principals amb façana 
modernista contenen el mòdul de recep-
ció i botiga especialitzada en suro, les 
sales d’exposicions permanent (1200 m2) 
i temporal (250 m2), l’auditori per a 104 
persones i l’aula didàctica per a escolars i 
famílies. La visita comença amb un audio-
visual sobre el suro i la història de la fàbri-
ca, segueix en una sureda plantada al pati 
interior i per un espai d’interacció i d’ex-
perimentació. El procés de transformació 
del suro s’exposa en diversos escenaris 
amb imatges i maquinària, on s’explica la 
fabricació dels taps, els discos, el paper i 
l’aglomerat de suro. 

Cal Ganxó és la casa burgesa 
unifamiliar de finals del segle XIX que 
actualment acull les oficines i el centre 
de documentació. Es preveu a part de la 
planta baixa i el soterrani l’obertura d’una 
vinateria, molt vinculada a destacar les 

propietats del suro davant d’altres sis-
temes de tapament i íntimament lligada 
amb l’activitat del Museu. Serà un espai 
d’experiència: si al Museu s’haurà vist la 
fabricació d’un tap a la vinateria es tindrà 
l’experiència del destapament.

El dipòsit d’aigua modernista de 
Can Mario és l’antic dipòsit de la fàbrica, 
de 30 m d’alçada, al qual s’accedeix des 
d’un centre d’interpretació. S’hi té l’ex-
periència del patrimoni industrial vinculat 
a l’aigua i amb l’accés a la terrassa supe-
rior, es pot gaudir d’unes vistes panorà-
miques privilegiades de tot l’Empordanet.

Els forns d’aglomerat de suro 
s’han reconvertit en una plaça pública 
que conté els primers forns d’aglomerat 
negre de l’Estat espanyol.

En el conjunt també es pot visitar 
la fundació privada Vila Casas, on s’expo-
sa la col·lecció d’escultura; l’espai poli-
valent per a tota mena d’actes i concerts 
“La Bòbila”; la Fundació Cuixart, situada 
a l’antiga casa d’un dels tres fundadors 
de Manufacturas de Corcho SA, i l’Institut 
Català del Suro i l’Associació d’Empresa-
ris Surers (AECORK), que ocupen les anti-
gues quadres i la Casa dels Mossos de 
l’empresa.

En conjunt, el complex de Can 
Mario és un espai industrial rehabilitat, 
divers, que ha sabut compaginar usos i 
propietats per conservar la memòria d’un 
sector rellevant i d’una de les fàbriques 
sureres més grans del país. 
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El centre d’interpre-
tació del ferrocar-
ril de Móra la Nova 
s’integra a la Xarxa 
de Museus de la
Ciència i la Tècnica 
de Catalunya

El director del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya, Jaume Perar-
nau, i el president de la Fundació per a 
la Preservació del Patrimoni Ferroviari i
Industrial de Móra la Nova (FPPFI), 
Jordi Sasplugas, van signar el conve-
ni de col·laboració pel qual el Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril de Móra 
la Nova passarà a formar part del Sis-
tema Territorial del Museu Nacional de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC). “Això ens permetrà arri-
bar a molta més gent i alhora podrem 
sol·licitar determinades subvencions i 
ajuts que fins ara no podíem dema-
nar”, ha explicat el president de la 
FPPFI, Jordi Sasplugas, tot precisant 
que feia més de sis anys que l’entitat 
que presideix perseguia aquest ob-
jectiu. El conveni de col·laboració no 
implica cap aportació econòmica, però
sí assessorament tècnic i especialitzat 
per part del mNACTEC i una major 
difusió.
Amb el de Móra la Nova seran vint-i-
sis els museus i ens patrimonials que 
formen part de la Xarxa Territorial del 
mNACTEC, referent dels llocs més 
rellevants i destacats del patrimoni in-
dustrial, científic i tècnic de Catalunya. 
Juntament amb el Museu de les Mines 
de Bellmunt (Priorat) i la Fassina Ba-
lanyà, de l’Espluga de Francolí (Conca 
de Barberà), el Centre d’Interpretació 
del Ferrocarril de Móra la Nova serà 
el tercer lloc patrimonial de la demar-
cació de Tarragona que formi part del 
sistema del mNACTEC.
Per a l’Ajuntament de Móra la Nova, 
el Centre d’Interpretació del Ferrocarril 
representa una prioritat, per la impor-
tància del passat ferroviari del munici-
pi i per l’aprofitament turístic que se’n
pot fer en un futur imminent. Per això 
el conveni s’ha signat al saló de plens 
de l’Ajuntament de Móra la Nova i 
l’acte ha comptat amb la presència de 
l’alcalde, Ferran Bladé.
El projecte museístic de Móra la Nova 
inclou també la posada en marxa d’un 
tren turístic. Així s’ha recuperat el pont 
giratori i una cotxera on actualment 
s’estan rehabilitant diverses locomo-
tores i vagons, entre elles una Mikado 
i una Bonita. Precisament, el març de 
l’any passat el president de la Genera-

litat, Artur Mas, va inaugurar aquesta 
cotxera, una visita decisiva a l’hora 
de signar avui aquest conveni, ja que 
Mas es va mostrar molt interessat en 
el projecte.

Notre action
continue !
Des nouvelles du pont

Bonjour à tous,
Un petit message pour vous informer 
des dernières actions lancées pour 
faire réagir la collectivité sur le devenir 
de notre pont qui tourne, qui va fêter 
ses 125 printemps cette année.  Au 
programme, pour cet anniversaire :
• Mise en place d’un nouveau site en 
ligne avec service de boutique en ligne 
pour gérer les adhésions, paiement en 
ligne par chèque, virement & carte ble-
ue via paypal,
• Mise en place d’une newsletter pour 
vous permettre de suivre plus facile-
ment l’actu du pont,
• Mise en place d’une pétition sur le 
site change.org pour faciliter sa diffu-
sion et permettre d’obtenir encore plus 
de soutien,
• L’organisation de la première fête 
du pont, qui aura lieu bientôt au Pollet.
Bref, comme vous pouvez le constater, 
nous ne chômons pas et continuons à 
mener des actions pour faire recon-
naître cet ouvrage comme patrimoine 
historique et qu’il est de notre devoir 
de le préserver .
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et pensez à votre cotisati-
on, qui je vous le rappelle, reste mal-
heureusement le seul moyen de faire 
vivre l’association et nous permettre 
de préparer l’ensemble des opérations 
à mener pour nous faire entendre !!!
Nous vous remercions pour votre 
temps, votre soutien et vos dons !
A très bientôt :)
Toute l’équipe du comité !

Incuna
XVI Jornadas Inter-
nacionales de Patri-
monio Industrial 
Espacios Industriales 
abandonados: gestión 
del Patrimonio y
Medio Ambiente

Gijón. del 24 al 27 de setembre de 
2014. 
Per a mes informació: www.incuna.es

3e Crossroads i el 5e 
European Conference 
on Industrial
Tourims
Els passats dies 17,18,19 de juny, 
es va celebrar a El Ferrol, el 3e Cros-
sroads i el 5e European Conference 
on Industrial Tourims. Varen partcipar 
unes 350 persones de 24 paisos.
Per a mes informació:
www.europeanindustrialtourism.com

E-FAITH
Campaña europea 
para el patrimonio 
industrial y técnico

La llamada Revolución Industrial se 
desarrolló en Europa entre el siglo 

XVIII y los comienzos del siglo XX, y se 
extendió después a otros continentes. 
Fue el comienzo de una economía 
mundial, en la que técnicas y tecnolo-
gías, materiales, máquinas y herrami-
entas, capital, y nuevas ideas sociales 
y políticas, atravesaron las fronteras 
sin limitaciones. El patrimonio industri-
al y técnico puede entonces conside-
rarse una herencia paneuropea.
Por consiguiente, la cooperación 
transfronteriza y el intercambio de co-
nocimiento e información son necesa-
rios para investigar, salvar e interpretar 
la herencia industrial y técnica de paí-
ses y regiones.
Hace algunos años, asociaciones de 
varios países europeos, agrupadas en
E-FAITH (Federación Europea de 
Asociaciones del Patrimonio Indus-
trial y Técnico), lanzaron la idea de 
emprender iniciativas e impulsar 
acciones, simultáneamente y durante 
un año, en tantos países como fuese 
posible, para colocar este patrimonio 
bajo los focos. Esta idea fue recogida 
en un informe asumido por el Con-
sejo de Europa: “La Asamblea exige 
el estímulo continuo de participación 
pública y trabajo voluntario que ge-
nera la conciencia y la apreciación 
del valor del patrimonio industrial, y 
contribuye por medio de iniciativas 
fundamentales a la designación para 
la protección, conservación y conver-
sión para nuevos usos, de miles de 
localizaciones del Patrimonio Indus-
trial por toda Europa. A este respecto, 
la Asamblea apoya la campaña de la 
Federación Europea de Asociaciones 
del Patrimonio Industrial y Técnico 
(E-FAITH) que pide que el 2015 sea 
el Año del Patrimonio Industrial y Téc-
nico Europeo.”
Actualmente más de 150 organiza-
ciones e instituciones de 19 países 
europeos han apoyado la iniciativa, 
y en muchos lugares voluntarios y 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG), así como autoridades públicas 
e instituciones, están desarrollando 
proyectos y programas para celebrar 
en 2015.
La campaña para el Año del Patrimo-
nio Industrial y Técnico Europeo surgió 
de las bases y se desarrolla de abajo a 
arriba, en contraste con la mayor parte 
de otras campañas europeas que evo-
lucionan de arriba a abajo. Ello consti-
tuye un ejemplo señero de la iniciativa 
de los ciudadanos y del poder de las 
asociaciones. Será también un experi-
mento y una prueba que mostrará de 
qué manera responden las autorida-
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des e instituciones públicas e impul-
san tales iniciativas, hasta qué punto 
aprecian y apoyan la dedicación y los
esfuerzos de voluntarios y asociacio-
nes.
Desde que surgió el interés por el pa-
trimonio industrial, desde la década 
de 1960 en el Reino Unido, más tarde 
en otros países, las asociaciones de 
voluntarios siempre han estado en la 
punta de lanza de iniciativas y desar-
rollos. Sin su dedicación y esfuerzos, 
una gran parte de él habría desapare-
cido para siempre. Y sin ellos, incluso 
hoy perderíamos gran parte de nues-
tro patrimonio industrial y técnico.
Por esta razón, el 2015, el Año del Pa-
trimonio Industrial y Técnico Europeo, 
será y debería ser un homenaje a la 
dedicación gratuita y desinteresada de 
tantas personas, tanto en organizacio-
nes como individualmente.
El objetivo principal de E-FAITH es pro-

mover en 2015 los contactos y la coo-
peración de asociaciones y voluntarios 
más allá de las fronteras. Sin duda, 
juntos alcanzan y realizan más, pue-
den apoyar mutuamente sus iniciati-
vas y actividades, pueden intercambi-
ar ideas, experiencias y conocimiento.

2015 debería ser un importante pri-
mer paso, un principio para seguir e ir
más lejos en los años venideros.
Dos son las prioridades promovidas:
1. E-FAITH promueve el hermana-
miento entre asociaciones que 
tienen el mismo propósito y objetivos, 
que se dedican al mismo tipo de pa-
trimonio industrial. El hermanamiento 
implica a dos asociaciones de dos 
países diferentes que se encuentran 
y aprenden a conocerse una a otra y 
a sus respectivos enfoques, y que se 
comprometen a la mutua cooperación 
y apoyo  –y de las que tanto los directi-

vos como los asociados quizá lleguen 
un día a ser verdaderos amigos.
2. E-FAITH promueve el estableci-
miento de grupos de asesoramien-
to temático transnacionales –para 
alcanzar y desarrollar un enfoque co-
mún para problemas comunes, o para 
preparar índices geográficos y regis-
trar tipos específicos de patrimonio in-
dustrial y técnico. La iniciativa para un 
grupo de asesoramiento la tomará una
asociación no lucrativa de un país (el 
líder), que implicará al menos a otras 
dos asociaciones (socios) de dos paí-
ses diferentes. La intención es que 
estos comités asesores comiencen en 
2015, pero que continúen su acerca-
miento más allá de ese año, que de-
sarrollen un proyecto sólido, y –quién 
sabe– que un día resulte elegible para 
una subvención europea.
Hasta el momento, ya se han consti-
tuido tres comités asesores y han co-

menzado con sus actividades, a saber:
• patrimonio industrial peligroso (pa-
trimonio contaminado o instalaciones 
y maquinaria que no cumplen la nor-
mativa de seguridad y salud);
• Chimeneas de fábricas como símbo-
los y señales en el paisaje;
• Conservación y nuevos usos para 
grúas portuarias.
Pronto se consolidarán otros grupos 
asesores (uno de ellos será el llamado 
M3 - Mayo Mes de los Molinos).
En la mayoría de los países europeos, 
los voluntarios y las organizaciones no
gubernamentales están trabajando 
duramente para convertir la Campaña
“2015 Año del Patrimonio Industrial y 
Técnico Europeo” en un éxito.
Hacemos una llamada a todos, orga-
nizaciones e individuos, para unirse 
a esta iniciativa –está en usted y en 
muchos otros el aceptar el desafío.
Por favor difunda el mensaje por sus 

La editorial RBA y la Societat d’Estudis 
Econòmics han iniciado su importan-
te Biblioteca d’Empresaris con el libro 
Pere Duran Farell, biografía de una de 
las personalidades más sugerentes de la 
empresa catalana y española del siglo XX. 
Introductor del gas natural en España y de 
la energía nuclear en Cataluña, calificado 
como emprendedor, visionario y seductor. 
Una persona estimulante y creativa que 
veía oportunidades donde muchos sólo 
veían problemas. Ingeniero de caminos, 
fue presidente de Catalana de Gas y Elec-
tricidad, Hidroeléctrica de Cataluña, La 
Maquinista Terrestre y Marítima y muchas 

otras empresas. 
Personaje con muchas facetas, cercano a la política de consenso y lejano de la 
política de partido, demócrata convencido, anticipado a su tiempo en sensibili-
dad medioambiental y en lo que llamamos responsabilidad social corporativa, 
dinamizador de la cultura y la sociedad civil. Primer presidente de Gas Natural 
SDG en los noventa, su liderazgo y su saber hacer fue reconocido por todos, 
incluida Argelia, que denominó el tramo argelino del gasoducto Magreb-Europa 
como gasoducto «Pere Duran Farell».
El autor es Pere-A. Fàbregas, historiador especializado en historia de empresas 
e instituciones, con cinco libros publicados, colaborador de Pere Duran durante 
treinta años, y actualmente presidente de la Coordinadora Catalana de Funda-
ciones y de otras instituciones, y asimismo miembro de la Junta Directiva de 
la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya.

Des de la dècada dels anys vuitanta del se-
gle passat, coincidint amb el restabliment 
de les institucions democràtiques, s’ha fet 
una tasca important de recuperació dels 
edificis del patrimoni industrial. En aquesta 
publicació fixem l’atenció d’aquells espais 
que van acollir activitat productiva, des de 
l’arribada de la màquina de vapor fins a 
mitjan segle XX, i que després d’un procés 
de reutilització acullen un ús nou, diferent 

de l’original.  Un període de cent vint anys on trobem un ventall d’edificis que 
abracen sectors tan diferents com el tèxtil, el químic, el metal·lúrgic, l’elèctric, 
l’energètic, la construcció, l’alimentari, l’automobilístic o el paperer. Les crisis 
successives i en especial la dels anys setanta del segle passat, propiciaren el 
tancament d’una part molt important d’aquestes activitats. Gràcies a la tenaci-
tat  d’un conjunt d’entitats, primer, i a partir de la transició de l’administració, 
es pogueren catalogar i preservar un nombre important de conjunts fabrils. 
Uns edificis  que,  gràcies a la seva escala, a l’ordre, a la repetició, als espais 
diàfans i al caràcter funcional, han demostrat ser extraordinàriament versàtils 
per admetre una gran diversitat d’usos nous, i que han fet possible mantenir 
el patrimoni viu.
El llibre s’estructura en dues parts, un relat cronològic d’aquest període on 
s’assenyalen els encerts, els problemes i el conjunt de factors que han condi-
cionat aquest procés. El text s’acompanya d’articles dels arquitectes Francesc 
Bacardit, Xavier Matilla i Jordi Rogent, que analitzen la recuperació del patri-
moni des d’òptiques diferents. La segona part del llibre recull les actuacions en 
un format de fitxa on la fotografia hi té un paper destacat. Aquesta publicació 
promoguda pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de 
Terrassa,  en el marc de la celebració del seu trentè aniversari, també vol ser 
una mostra de les moltes possibilitats i solucions que tenim a l’hora d’afrontar 
el patrimoni industrial pendent de recuperar. I un catàleg que ajudi a divulgar 
una part important del patrimoni de la nostra societat industrial.

Pere Duran Farell. biografía
Pere-A. Fàbregas

Espais recobrats. Els nous usos del
patrimoni industrial català
Ferran Pont. Arquitecte
Teresa Llordés. Fotògraf

Ressenyes
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medios de comunicación: su boletín o 
diario, sitio web, grupos de discusión, 
medios de comunicación social, etc.
Si su asociación o instituto tienen ideas 
o planean actividades especiales para 
el año 2015, si busca contactos y coo-
peración con colegas u organizaciones 
similares en otros países europeos, 
póngase en contacto cuanto antes con 
la secretaría de la  E-FAITH:

c/o Vredelaan 72,
B-8500 Kortrijk (Bélgica)
2015@e-faith.org
O visite los sitios web
- www.e-faith.org/home
(clic en la columna de la derecha)
- www.industrialheritage2015.eu 
(que será lanzado en septiembre)

Activitats
de l’Associació

FÒRUM DE PATRIMONI INDUSTRIAL

• 30 anys del llibre Arquitectura In-
dustrial a Catalunya
Josep Mª Montaner Martorell, doctor 
arquitecte i catedràtic de l’ETS d’Ar-
quitectura de Barcelona
Dimarts 16 de setembre de 2014 a les 
18.30 h.
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC
• Pere Duran Farell, industrial i 
polític
Pere A. Fàbregas Vidal, Historiador i 
expert en energia
Dilluns 20 d’octubre de 2014 a les 
18.30 h.
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC

• Els intangibles del patrimoni de la 
societat industrial: el patrimoni del 
segle XXI.
Jaume Perarnau Llorens, Director del 
Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica
Dilluns 24 de novembre de 2014 a les 
18.30 h.
Auditori Pompeu Fabra de l’AEIC 
 
SORTIDES

• Visita a les Caves Freixenet
Dissabte 4 d’octubre de 2014
Sortida matinal
Visita excepcional a les Caves Freixe-
net i degustació del Cava Cuvée D.S. 
Gran Reserva 2007
• Sortida a Cervera i Tárrega
Dissabte 15 de novembre de 2014

Sortida de tot el dia
Visita a la Cooperativa i el pou de glaç 
de Cervera, la Farinera Balcells i la 
Fundició Trepat de Tàrrega
                                                                                                             
VIATGES

• Viatge a la Croàcia industrial
(Rijeka i Zagreb)
Aquest viatge tindrà lloc durant els 
dies del pont de Sant Joan del 2015. 
Un cop decidides les dates es comuni-
carà a tots els socis.

PREMIS BONAPLATA

S’han publicat les bases dels Premis 
Bonaplata d’enguany, podreu trobarles 
a la corresponent secció del web de 
l’Associació.

Edita
Associació del Museu de la Ciència
i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya
Via Laietana, 39
Tel.: 93 319 23 00

Secretaria
Rambla d’Égara, 270
08221 Terrassa
Tel.: 93 780 37 87
Fax: 93 780 60 89
secretaria@amctaic.org
www.amctaic.org

Directora del Butlletí
Assumpció Feliu i Torras

Disseny i producció
Xavier Solé / Disseny Visual

Dipòsit legal:
B-33.246-1988

ISSN
1988-9534

Amb el suport de Nota editorial

Els articles del Butlletí són aportacions 
lliures i benvingudes de persones que 
estimen o treballen en l’àmbit del patrimoni 
industrial.
Per preservar l’autenticitat i la pluralitat, els 
escrits no reben cap mena de modificació 
tret de la correcció ortogràfica, i l’editor 
no es fa responsable dels continguts ni els 
comparteix necessàriament. 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

na
Notícies

Associació

Diveros moments
de l’acte d’entrega
dels Premis Bonaplata 
2013
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