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Editorial
El patrimoni industrial està prepa-

rat per a tot, per viure de totes les ma-
neres, possibles i impossibles, i de totes 
las maneres imaginatives que calguin. És 
un patrimoni lluitador, encara que a cops 
aparegui com a perdedor. 

És un patrimoni fruit de l’esplen-
dor industrial d’una època de creixement 
econòmic i tècnic i de nous coneixements 
de producció, que va proporcionar moltes 
alegries i també tristeses, i que no sem-
pre va sortir ben parat.

És un patrimoni que va crear i 
crea històries, històries del treball, de 
l’economia, d’empreses i empresaris, de 
quina arquitectura es va emprar i quines 
tècniques de producció, les més nove-
doses de les quals es varen impulsar i 

exportar més enllà de les seves parets i 
territoris. Aquest patrimoni va crear uns 
territoris industrials i els seus paisatges 
es varen modificar.

Encara que en èpoques va ser 
menyspreat per sorollós i brut, arrossegat 
per fallides i diversos avatars, avui en ple 
segle XXI, continua cridant-nos i moti-
vant-nos.

La societat civil sempre disposta, 
i fent pinya entorn de les seves arrels, 
molts cops tornant-se camaleònica per 
poder seguir de prop el seu patrimoni i 
arrels industrials, va capejant els tempo-
rals diversos.

Així, s’han ajuntat esforços i ob-
jectius per aconseguir resultats, dins i 
fora dels límits territorials, resultats exito-
sos o tímids, però sempre per seguir vius.

Aquest any 2015, després de mol-
tes visicituts, l’E-FAITH (Federació  Europea 
d’Associacions de Patrimoni Industrial i 
Tècnic, “European Federation Associations 
Industrial and Technic Heritage”), amb el 
beneplàcit del Consell d’Europa a Estras-
burg, ha engegat una campanya europea, 
molt treballada i viva, en què ara com ara 
participen 70 associacions europees de 
patrimoni industrial localitzades en 19 paï-
sos europeus, per realitzar accions conjun-
tes en el camp del patrimoni industrial.  A 
la reunió que varen tenir els delegats de 
cultura dels països membres del Consell 
d’Europa, a Baku (Rússia), es va acordar 
que les jornades de patrimoni pròpies de 
cada país aquest any fossin anomenades 
de “Patrimoni Industrial”. No tots els països 
assistents es varen sumar a la iniciativa, 
però sí una gran part, entre ells Espanya.

Las associacions de patrimoni 
industrial ens seguirem movent per anar 
aconseguint més intercanvis i suports, 
anirem més enllà del 2015 ja que no-
saltres som en l’actualitat la consciència 
i la pervivència de l’actual patrimoni in-
dustrial.

Podeu consultar la nova web 
www.efaith.org

Assumpció Feliu i Torras
Vicepresidenta

Antics dipòsits de la Destileria De Giorgi, a San 
Cesario di Lecce,Itàlia
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Introducción

Este artículo pretende situar Can 
Batlló como ejemplo paradigmático de 
la custodia del patrimonio arquitectónico 
por parte de la ciudadanía. Éste es un 
fenómeno emergente en muchas ciuda-
des españolas, ya sea en funcionamiento 
(como La Tabacalera1 en Madrid, la Fá-
brika de Toda la Vida2 en la antigua fac-
toría Asland en Los Santos de Maimona, 
Extremadura, o el centro Luis Buñuel3 en 
Zaragoza) o en fase de reivindicación (p. 
ej. el Proxecto Cárcere en La Coruña4 o 
la Panificadora5 de Vigo). Para ello prime-
ro expondré brevemente el caso de Can 
Batlló, su origen y su recuperación en la 

1. La Tabacalera es un centro social autogestionado en la 
antigua fábrica de tabaco del barrio de Lavapiés, Madrid, 
abierto en 2012 después de la firma de un contrato de 
cesión con el titular del edificio, el Ministerio de Cultura. 
Más información en www.latabacalera.net
2. La Fábrika de Toda la Vida es un proyecto de recupera-
ción de una antigua cementera situada en la localidad de 
Los Santos de Maimona, Badajoz (una población eminen-
temente rural con 8.245 habitantes). Se ha cedido el uso 
de una parte de la fábrica a una asociación cultural. Más 
información en www.lafabrikadetodalavida.org 
3. Después de años de reivindicación vecinal, parte del 
antiguo instituto Luís Buñuel de Zaragoza es un centro au-
togestionado tolerado por el Ayuntamiento. Más información 
en www.centroluisbunuel.org 
4. El Proxecto Cárcere pretende recuperar la antigua cárcel 
de La Coruña como equipamiento para la ciudad. Más in-
formació en proxectocarcere.blogaliza.org 
5. Salvemos a Panificadora es una plataforma en defensa 
de este edificio del patrimonio industrial de la ciudad de 
Vigo. Más información en www.facebook.com/salvemosa-
panificadora 

actualidad. A continuación hablaré de la 
evolución histórica de la postura que han 
tomado los movimientos vecinales con 
respecto al patrimonio industrial en Sants 
y lo compararé con la situación de Can 
Ricart, otro caso crucial de reivindicación 
del patrimonio industrial en Barcelona, 
precedente a la entrada de Can Batlló. 
Finalmente expondré la situación actual 
sobre la recuperación de Can Batlló.

Can Batlló, un gigante invisible6, 7   

Can Batlló es uno de los últimos 
recintos industriales históricos que que-
dan en la ciudad de Barcelona. Iniciado a 
finales del siglo XIX por la familia Batlló, 
pretendía ser el recinto industrial textil 
integral más grande del Estado español, 
con más de 11 hectáreas de superficie y 
más de 15 naves repartidas por el recinto. 
Cuando el sector del textil entró en decli-
ve, las naves se subdividieron y acogieron 
durante décadas centenares de peque-
ños talleres y empresas, que ocuparon a 
más de 1.500 personas.

6. La expresión “gigante invisible” la usó LaCol para el título 
de su documental “Com un gegant invisible. Can Batlló i les 
ciutats imaginàries”, a raíz de un comentario de un vecino 
que utilizó esta frase para definir el estado del recinto amu-
rallado y cerrado de la fábrica. 
7. El texto de la introducción pertenece a nuestros com-
pañeros Hernán Córdoba y Marc Dalmau de La Ciutat Invi-
sible.  

La Bordeta, uno de los barrios de 
Sants, nace alrededor del recinto. Con 
el Plan General Metropolitano (PGM) de 
1976 –que quería erradicar la industria 
del interior de la ciudad y califica el recin-
to de zona verde y equipamiento– empie-
za una progresiva decadencia del recinto, 
con el abandono progresivo de talleres. El 
movimiento vecinal empieza a reivindicar 
que se ejecute el plan y que, una vez se 
vacíe el edificio de los usos industriales, 
se instalen allí equipamientos y una gran 
zona verde, ya que La Bordeta es uno 
de los barrios con menos servicios de la 
ciudad. El ayuntamiento socialista prome-
te en 1981 que se iniciarán los trámites 
para proceder con las obras, pero man-
tiene una postura dilatadora durante los 
25 años siguientes, sin que por ello los 
vecinos dejen de reivindicar lo que está 
acordado.

El ciclo inmobiliario es el que 
finalmente azuza a que la propiedad (la 
familia Muñoz Ramonet) presione a las 
administraciones para desencallar el 
programa, por lo que el Ayuntamiento 
recibe el suelo para hacer parque, equi-
pamientos y viviendas de protección ofi-
cial (VPO), a cambio de que la propiedad 
pueda construir cinco grandes edificios 
de viviendas de lujo. Las negociaciones 
se dilatan en el tiempo, tanto que en el 
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2008, concluido el ciclo alcista y sin una 
estrategia aceptada por todas las partes, 
parece que el proceso vuelva a quedar 
encallado. Pero esta vez, el vecindario 
toma la iniciativa.

Con la campaña “Tic-Tac Can Bat-
lló”, en 2009 los vecinos ponen la fecha 
límite del 1 de junio de 2011 para que em-
piecen las obras de obertura y transforma-
ción del recinto. El Ayuntamiento incumple 
una vez más sus promesas y, finalmente, 
el 11 de junio de 2011 tres columnas de 
vecinos acceden al recinto por diferentes 
puntos. Días antes, el Ayuntamiento, jus-
to en un cambio de gobierno, cede in ex-
tremis una de las naves a los vecinos, el 
BlocOnze, en régimen de autogestión. La 
implicación de vecinos, cooperativistas, 
militantes diversos hace que la actividad 
en el recinto sea frenética desde el primer 
día de su ocupación. Durante el primer 
año, los esfuerzos se destinan a rehabili-
tar esta primera nave, transformándola en 
el espacio vecinal autogestionado que es 
hoy y que acoge una biblioteca popular, 
un espacio de encuentro, un auditorio, un 
rocódromo y salas para talleres y charlas. 
El empuje del movimiento y su diversidad, 
combinados con la falta de ideas y medios 
del Ayuntamiento, hacen que el barrio ini-
cie un proceso participativo entre las más 
de 300 personas que se vinculan al pro-

yecto para elaborar un listado de proyectos 
e iniciativas que garanticen la diversidad 
de usos en el recinto y la ocupación de 
nuevas naves.

El resultado de este proceso rinde 
un total de 15 proyectos, entre los que se 
encuentran Coòpolis, un proyecto de pro-
moción e impulso de iniciativas de eco-
nomía social, talleres abiertos de carpin-
tería, reparación de vehículos y trabajos 
con metal; un centro de formación ocupa-
cional; espacios de crianza; espacio para 
las artes plásticas; una imprenta popular, 
y también la Cooperativa de Viviendas La 
Borda. Todos ellos deberán ubicarse en 
diversas naves del recinto, incluida La 
Borda, ya que en un principio el proyecto 
se concibe en una nave a rehabilitar. Los 
problemas de reparcelación, pendientes 
de una negociación compleja entre Ayun-
tamiento, Generalitat y propiedad, y que 
afectan a la nave por rehabilitar, aconse-
jan finalmente ubicar el proyecto en uno 
de los solares destinados a VPO de nueva 
construcción.

Por el momento, se ha consegui-
do imponer los planteamientos y tempos 
de la Plataforma “Can Batlló és per al 
Barri” a los de la administración, aunque 
el colectivo ya está trabajando en mane-
ras de blindar su presencia en el recinto. 
Uno de los objetivos pasa por modificar 

el PGM vigente y que éste contemple los 
usos y distribuciones que la Plataforma 
propone, además de salvar algunas na-
ves que el planeamiento actual destruye.

Los tres grandes vapores de Sants, 
tres momentos del patrimonio indus-
trial

Mientras el resto de Cataluña ha 
asumido su pasado industrial, la ciudad 
de Barcelona ha querido borrar esta parte 
de su historia. Es sintomático que el Mu-
seu Nacional de la Tècnica esté situado 
en una antigua fábrica textil de Terrassa. 
Las tres grandes fábricas que fueron el 
motor del barrio de Sants han sido testigo 
de las distintas formas de tratar el patri-
monio industrial por parte de la sociedad. 

A finales de los años setenta del 
siglo XX los vecinos y vecinas de Sants 
consiguieron una de sus grandes conquis-
tas del principio de la democracia: evitar la 
construcción de 10.000 pisos en la antigua 
fábrica de la España Industrial. En su lugar 
el Ayuntamiento construyó un parque y va-
rios equipamientos, todos ellos muy nece-
sarios para el denso entorno de viviendas, 
pero a costa de destruir cualquier rastro 
del pasado industrial.8 De hecho, el único 
vestigio que encontramos hoy es el peque-
ño edificio de la administración, conocido 
como “la Casa del Mig”. El arquitecto Luis 
Peña Ganchegui creó unas torres monu-
mentales que dan un cierto carácter indus-
trial y que crean confusión entre los que 
desconocen su historia. A modo de con-
trapunto, en los mismos años se construyó 
sobre unos antiguos terrenos de RENFE el 
Parc del Clot,9 también una victoria vecinal. 
En este caso los arquitectos Dani Freixes y 
Vicente Miranda si aprovecharon las pocas 
estructuras existentes para incorporarlas a 
su proyecto paisajístico.

Pasamos a la siguiente década. 
A finales de los ochenta el empresario 

8. Más información en www.memoriaveinal.org/espanya_
industrial-sants-montjuic.php
9. Más información en www.memoriaveinal.org/parc_clot-
sant_marti.php 
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Ruiz Mateos tenía intención de edificar un 
centro comercial donde había la segunda 
gran fábrica de Sants, el Vapor Vell, crea-
da por la familia Güell. De nuevo la movi-
lización consigue parar el plan y gracias a 
la expropiación de Rumasa la fábrica pasa 
a manos del Estado.10 En 1998 se declara 
BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) y en 
el año 2000 se inaugura la biblioteca en 
la nave central, que también alberga una 
escuela de primaria. La chimenea y esta 
nave serán las únicas que se salvarán de 
la piqueta, el resto del complejo dejará 
paso a la prolongación de la calle Joan 
Güell y a nuevos edificios de viviendas.11 
Este mantenimiento parcial de la historia, 
característico de esta época llega, a su 
extremo más cómico en la Vila Olímpica, 
donde se arrasan las construcciones in-
dustriales pero se impone la conservación 
de las chimeneas y el uso del ladrillo visto 
en las nuevas edificaciones.

Avanzando en el tiempo, pasamos 
al momento de Can Batlló. Durante los 
años noventa y 2000 la propiedad priva-
da propone distintos planes urbanísticos. 
Finalmente en 2006 se aprueba la modi-
ficación de planeamiento. El plan actual 
prevé la demolición de la mitad de las na-
ves. A día de hoy el catálogo de patrimonio 

10. Más información en www.memoriaveinal.org/vapor_
vell-sants-montjuic.php 
11. Más información en patrindustrialquitectonico.blogspot.
nl/2012/11/celebracion-de-200000-visitas-vapor.html 

del Ayuntamiento sólo protege dos de las 
naves (de hecho algunas de ellas ya han 
sido derruidas desde la entrada en junio de 
2011), la chimenea y otras construcciones 
del recinto anteriores a la fábrica. En todo 
momento las principales preocupaciones 
vecinales son la creación de espacio verde 
y equipamientos y el realojo de las vivien-
das y empresas afectadas. El patrimonio 
industrial nunca ha sido una prioridad para 
vecinos y vecinas. Desde su implicación 
con la plataforma para recuperar el re-
cinto, LaCol ha organizado varios debates, 
jornadas, rutas y charlas para reflexionar 
sobre el patrimonio histórico en Sants, con 
el objetivo de empoderar y sensibilizar a 
los agentes del barrio sobre la importancia 
de su puesta en valor.12 Tanto el documen-
tal “Com un gegant invisible. Can Batlló i 
les ciutats imaginàries”, como el libro In-
ventari de Can Batlló. Teixint una història 
col·lectiva (LaCol, ed., 2013) tienen como 
uno de sus objetivos el cambio en la for-
ma de ver la arquitectura industrial. Cabe 
señalar que algunas personas más involu-
cradas en la recuperación de la memoria 
histórica ya compartían de antemano esta 
visión de protección del patrimonio obre-
ro, importante para visibilizar la historia de 
las personas de clase trabajadora que han 
construido la ciudad.13

12. Conclusiones de las primeras jornadas www.lacol.org/
wp-content/uploads/2011/06/recull-jph.pdf 
13. Para profundizar el tema recomiendo la visualización 

No es que en esas épocas no 
hubiera reivindicaciones para salvar el pa-
trimonio histórico o que las asociaciones 
vecinales no estuvieran concienciadas, la 
fuerte postura de estas frente el gigante 
inmobiliario Nuñez y Navarro consiguió sal-
var la Casa Golferics, por ejemplo.14 Pero 
los edificios industriales seguían siendo 
vistos muchas veces como una molestia 
para las nuevas aspiraciones de los ba-
rrios (parques, equipamientos, vivienda 
social...). A pesar de esto los planes popu-
lares si que contemplan la “recuperación 
del patrimonio industrial” como una opor-
tunidad para situar las necesidades de la 
población (Magro, 2014).

Can Ricart, de la salvación a la frus-
tración15 

Can Ricart es uno de los tres 
grandes recintos industriales que se man-
tienen en la ciudad de Barcelona, son los 
otros dos la fábrica de Can Batlló en La 
Bordeta y su precedente, la actual Escola 

del documental “Com un gegant invisible. Can Batlló i les 
ciutats imaginàries” (LaCol, Panóptica, 2012), disponible 
en canbatllo.lacol.org. En la misma página web se pueden 
encontrar las entrevistas enteras. El geógrafo urbano Jordi 
Borja y la historiadora Isabel Segura hablan en profundidad 
sobre este tema. 
14. Más información en www.memoriaveinal.org/casa_gol-
ferichs-eixample.php
15. En el libro Inventari de Can Batlló. Teixint una història 
col·lectiva Josep Maria Montaner y Zaida Muxí dedican un 
artículo a comparar estos dos casos emblemáticos del pa-
trimonio industrial barcelonés 
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Industrial en la calle Urgell. Entre 2005 y 
200816 una fuerte movilización aglutinó 
vecinos y vecinas, artistas, okupas e in-
telectuales para salvar el recinto al com-
pleto, amenazado por un plan urbanísti-
co que preveía su demolición para dejar 
paso a edificios residenciales de nueva 
construcción.17 Fue un caso emblemático 
de protesta ciudadana por la destrucción 
del patrimonio industrial que estaba su-

16. Esta reivindicación se puede ver en el proyecto his-
tórico-artístico “El conflicte de Can Ricart, una cronologia 
interactiva” en www.canricart.info 
17. Esta movilización y los distintos conflictos ligados a la 
recuperación de Can Ricart están magníficamente refleja-
dos en los documentales de Jacobo Sucari “La lucha por el 
espacio urbano” (2006) y “Destruir y construir, historia de 
una fábrica” (2011) 

friendo el Poblenou a raíz del plan 22@. 
Las reivindicaciones consiguieron que en 
2008 la Generalitat clasificara el recinto 
como BCIN, lo que en aquel momento se 
vio como una victoria que daba ánimos a 
otras luchas parecidas, como la de Can 
Batlló, que se estaba reactivando. 

A pesar de este paso adelante, 
seis años después Can Ricart está en 
peor estado que antes de su protección. 
Justamente 2008 es el año de inicio de la 
crisis, que paró los proyectos que debían 
dar nuevos usos a las fábricas. El más 
emblemático era la Casa de les Llengües 
(“Casa de las Lenguas”), que con un pro-
yecto de intervención del despacho EMBT 

(Benedetta Tagliabue) fue aplazando su 
fecha de inicio hasta su total desaparición. 
Mientras, un misterioso incendio destruyó 
parte de las naves. La fórmula tradicio-
nal para proteger el patrimonio, ligada a 
la protección legal y grandes inversiones, 
ha sido su peor enemigo. Al expulsar su 
actividad antes de tener ningún proyecto 
las naves se han empezado a deteriorar y 
han perdido su razón de ser. La máxima 
protección que debía salvaguardarlo ha 
comportado que sólo grandes institucio-
nes con grandes proyectos puedan cos-
tear su rehabilitación.

En estos momentos la Univer-
sidad de Barcelona prevé crear allí su 
campus audiovisual, mientras una de sus 
naves (Hangar) ya hace unos años que 
alberga residencias para artistas audiovi-
suales dentro de la red municipal de Fà-
briques de Creació,18 que agrupa distintos 
centros de creación artística situados en 
antiguos espacios productivos (fábricas, 
almacenes, cooperativas...).

Custodia ciudadana del patrimonio 
industrial

Cuando se negoció la entrada a 
Can Batlló la propuesta de la administra-
ción era la cesión de una de las naves 

18. Más información sobre el proyecto municipal de Fàbri-
ques de Creació en fabriquesdecreacio.bcn.cat 
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perimetrales, con acceso directo desde 
la calle y afectada por el planeamiento. 
Es una de las últimas construcciones 
añadidas al recinto, de mala calidad y en 
mal estado, en una posición urbana cla-
ve (de hecho es un tapón de la entrada 
principal de la nave central), por lo que 
había consenso en su demolición. La 
contrapropuesta de la Plataforma, que 
finalmente fue aceptada, fue la cesión 
de parte del Bloque 11 (BlocOnze), una 
nave de 1.600 m2, con mejores cualida-
des y dentro del recinto. Era importante 
esta condición, ya que muchos de los 
vecinos y vecinas nunca habían estado 
dentro del recinto desde que la propie-
dad cerró las calles para su uso privado. 
No sabían lo que había dentro. Con la 
apertura del BlocOnze el barrio volvía a 
entrar a Can Batlló y podía tomar con-
ciencia de su existencia.

A partir de la entrada el 11 de 
junio de 2011 el concepto que ha do-
minado el espíritu del BlocOnze ha sido 
la autogestión. Por eso al entrar en la 
rehabilitación lo que ha primado ha sido 
la autoconstrucción.19 La recuperación 
de lo existente ha sido resultado de un 
proceso global, incluyendo sostenibilidad 
o economía, más que algo puramente 
patrimonial. Esta recuperación ha sido 
radical, desde los espacios propiamente 
hasta cualquier material que pudiera ser 
útil para la construcción. Seguramente se 
trata de una forma de pensar más cerca-
na a la arquitectura tradicional, la misma 
que ha dado forma a Can Batlló, que a la 
construcción a la que estamos acostum-
brados hoy en día. Esto ha sido posible 
en parte por la condición del BlocOnze de 
ser un espacios “al margen de la ley” y de 
las normativas (por su carácter “tempo-
ral”, con cesiones a precario, por la fuerza 
popular que evita cualquier paso en falso 
de la administración, por ser espacios de 

19. El documental corto “Assaig sobre assaig” (LaCol, 
Entropik, 2013) reflexiona sobre la autoconstrucción en el 
BlocOnze a través de la construcción de la grada y de un 
debate entre miembros de LaCol. www.youtube.com/watc-
h?v=mFw-yOzB9YQ 

titularidad pública...) pero sobre todo es 
debido a una mayor implicación y respon-
sabilización de todos los agentes implica-
dos. Por ejemplo en la recuperación de 
Can Batlló encontramos una fuerte co-
laboración entre técnicos y movimientos 
vecinales.20 Esta relación que en los últi-
mos años parecía imposible o anecdótica 
ya se había dado en la ciudad en los años 
setenta con una fuerte implicación inclu-
so del Colegio de Arquitectos.21

El BlocOnze, con sólo tres años 
de vida, es ya un referente en distintos 
ámbitos, lo que atrae cada semana visi-
tantes del resto de la ciudad o de otras 
partes del mundo. Esto ha supuesto un 
cambio de mentalidad en algunos de 
los vecinos, que empiezan a valorar la 
antigua fábrica. De hecho este punto de 
vista más sensible con el patrimonio in-
dustrial ya es reivindicado como propio 
en algunos proyectos vecinales, como la 
cooperativa de viviendas La Borda, cuya 
primera propuesta era la de implementar-
se en el Bloque 2 para rehabilitarlo como 
vivienda social, aunque el planeamiento 
no contemplaba este uso. O el proyecto 
de vivero de empresas Coòpolis que pre-
vé instalarse en otra de las naves. Inclu-

20. La tesis doctoral de David de la Peña profundiza en 
estos temas, dedicando un capítulo a Can Batlló.
21. Tania Magro estudió esta relación histórica entre técni-
cos y movimientos vecinales en su tesis doctoral. 

so las propuestas actuales del despacho 
de arquitectos del plan original van en 
la dirección de conservar gran parte de 
los elementos existentes para el parque 
y varios departamentos del Ayuntamiento 
hablan de la posibilidad de salvar algunas 
de las naves condenadas, algunas de las 
cuales también se han cedido a la asam-
blea del BlocOnze multiplicando la super-
ficie abierta a proyectos del barrio.

Conclusión

Estos proyectos ciudadanos de 
gestión del patrimonio industrial tienen 
lugar después de una toma de conciencia 
de la importancia del patrimonio arquitec-
tónico popular y de la oportunidad que re-
presentan para dar cabida a necesidades 
actuales. Lejos de costosas y largas re-
habilitaciones, esta “custodia urbana”,22 
ligada a lo informal, lo temporal y el bajo 
coste, ha permitido dar un uso inmediato, 
orgánico y fácilmente apropiable por la 
ciudadanía.

22. El concepto custodia urbana es una derivación del tér-
mino custodia del territorio, utilizado cuando grupos ciuda-
danos, como por ejemplo excursionistas, se encargan de la 
conservación de elementos paisajísticos. Más información 
en custodiaurbana.wordpress.com
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fabril de carbons elèctrics de castellgalí. 
Barcelona
Antecedents

L’empresa Carbones Eléctricos 
va ser fundada l’any 1898 per l’industrial 
Climent Asols amb la finalitat de produir 
carbons elèctrics. Més endavant, ja a 
l’any 1908, es va associar amb el també 
industrial Josep Claret, i es va conver-
tir en la Compañia Fabril de Carbones 
Electricos, S.A. Aquest mateix any ja va 
començar la fabricació d’elèctrodes de 
carbó amorf per a forns d’acer elèctric.

El lloc escollit per instal·lar 
aquesta indústria pertany al terme muni-
cipal de Castellgalí, a la comarca del Ba-
ges. Aquesta zona de la Catalunya central 
era molt utilitzada per a usos industrials, 
ja que el fet d’estar travessada pels rius 

Llobregat i Cardener la feia especialment 
adequada. De fet, aquesta fàbrica amb 
anterioritat havia estat ocupada per una 
convencional indústria tèxtil.

La producció més important de 
l’empresa, com s’ha esmentat i per a la 
qual va ser creada, va ser la fabricació de 
carbons elèctrics destinats a l’enllumenat 
urbà i també per a les màquines de pro-
jecció als cinemes. Cal destacar que va 
ser la primera fàbrica de tot l’Estat que va 
fabricar piles elèctriques i moles abrasi-

ves. La bona qualitat dels seus productes 
la va consolidar com una empresa impor-
tant, que va anar augmentant progressi-
vament el seu nivell d’exportació, sobre-
vivint als canvis de noves tecnologies i 
donant pas a nous productes.

Va ser la primera i única fàbrica 
de carbons de tot l’Estat, per la qual cosa 
en ser pionera en la fabricació dels seus 
productes, també era una desconeguda 
tant pel que fa al seu funcionament com a 
la seva importància.

Singularitat de l’edifici

Tot aquest conjunt fabril es pot 
apreciar encara, que de manera fugaç, 
des de l’autopista que uneix Barcelona 

amb Manresa; és fàcilment identificable 
pel nombre de xemeneies que malgrat 
els anys es mantenen en força bon estat. 
Precisament en l’abundant nombre de 
xemeneies recau  la seva singularitat. 

L’estil arquitectònic és propi de 
l’època de la seva construcció, que es 
corresponia amb uns anys d’abundància 
econòmica; mostra un conjunt de maó 
vist amb pilastres en els angles que so-
bresurten del sostre a mode de pinacles. 
També es poden apreciar un grans fines-

trals amb arcs de mig punt rebaixat, que 
van precedir el Modernisme.

Dins del recinte es poden apre-
ciar diversos cossos industrials rectan-
gulars  i disposats formant dos carrers. 
De cadascuna de les naus sobresurt una 
xemeneia que es correspon amb el seus 
respectius forns. Les xemeneies no són 
homogènies, són de diferents altures i 
condicionades segons l’ús a què estaven 
destinades. També i en lloc ben visible, 
presidint tot el conjunt, es por apreciar 
l’edifici que s’utilitzava per a les oficines 
i serveis de l’empresa i com a habitatge 
del propietari. Molt a prop es troben unes 
construccions més senzilles que utilitza-
ven l’enginyer i altres càrrecs d’una certa 
importància com a habitatges. 

En edificis a part, es troben els 
laboratoris per efectuar el control de qua-
litat, que segons imatges de l’època es-
taven equipats amb les tecnologies més 
modernes.

Actualment el nombre de xeme-
neies que es conserven és de sis, Sembla 
que fa uns anys, dues van ser enderro-
cades.

Esmentem, per la seva singula-
ritat, l’altura i ús d’aquestes xemeneies, 
alguna d’elles força important.

Conxa Bayó Soler
Enginyera Tècnica

Teresa Llordés Llordés 
Fotògrafa
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1. Xemeneia de 45 metres d’al-
tura, que corresponia a una bateria de 28 
forns per a la cocció de carbons.

2. Xemeneia de 38 metres d’altu-
ra, ubicada a la nau dels forns de cilindres 
verticals.

3. Xemeneia de 58 metres d’al-
tura que corresponia a una bateria de 40 
forns, per a la cocció de carbons, escom-
bretes i elèctrodes.

4. Xemeneia de 20 metres d’al-
tura, per a forn vertical per desgasar l’an-
tracita.

5. Xemeneia de 53 metres d’al-
tura, que corresponia a 32 forns per a la 
cocció de material refractari i moles d’es-
meril i carborúndum.

6. Xemeneia de 24 metres d’altu-
ra, que pertanyia a la sortida de fums de 
la màquina de vapor.

L’altura de les xemeneies estava 
condicionada per la longitud dels seus 
passadissos. El diàmetre de les xemenies, 
depenia del volum dels gasos.

Producció

En els seus inicis l’empresa fa-
bricava carbons elèctrics únicament per 
al mercat nacional, i augmentà paulatina-
ment la producció a mesura que s’anava 
consolidant. Amb els anys, la demanda va 
augmentar de tal manera que va arribar a 
abastir de carbons elèctrics no solament 
el mercat nacional, sinó que es va conver-
tir en una important empresa exportadora 
que assortia de carbons les ciutats més 
importants d’Europa i Amèrica. Aques-
ta època de gran augment d’exportació 
coincideix amb els anys de la Primera 
Guerra Mundial.

La utilització d’aquests carbons 
era primordialment per a l’enllumenat 
públic, per mitjà d’un arc voltaic que es 
formava en entrar breument en contac-
te els extrems de dos carbons que te-
nien forma de llapis, a través dels quals 
passava un corrent elèctric. Cada país a 
què s’exportava el producte disposava 

de les seves normatives específiques, 
per la qual cosa els carbons que s’ha-
vien d’acoblar als llums solien presen-
tar certes variacions. L’empresa s’havia 
d’adaptar a cadascuna d’aquestes nor-
matives, i per això els calia disposar del 
suport específic. D’aquesta manera va 
ser com van arribar a formar una bonica 
col·lecció de llums dels països més im-
portants del moment, entre els quals hi 
havia els que il·luminaven el Passeig de 
Gràcia de Barcelona, tan reconeguts pel 
seus suports modernistes de ferro fos. 
Una vegada tancada l’empresa i de ma-
nera fortuïta, un bon nombre d’aquests 
llums els va poder adquirir el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
peces que s’han convertit en emblemà-
tiques per al fons del Museu.

D’altra banda, la comercialització 
i popularització del cinematògraf, propicià 
la producció d’uns carbons especials per 
a les màquines de projecció. Sembla que 
el nostre país disposava d’una concentra-
ció de cinemes tan important que estava 
considerat com el segon d’Europa amb 
més sales de projecció.

Els carbons, doncs, van ser sen-
se dubte el producte més apreciat dels 
que elaborava l’empresa, possiblement 
per la singularitat de la llum que propor-
cionaven. Tant és així que durant l’Expo-
sició internacional de Barcelona de l’any 
1929, una de les obres més singulars 
que es van dur a terme va ser el Palau 
de Montjuïc, darrere del qual s’enlaira-
ven erectes uns rajos de llum i color que 
es podien apreciar a molts quilòmetres 
de distància. El Palau quedava envoltat 
pels famosos jocs de llum i color, entre 
els quals es trobava la font monumental 
i màgica, com se l’anomenava. Aquesta 
font, obra del prestigiós arquitecte Carles 
Buigas,  tenia en el seu interior els com-
plicats suports per encabir-hi els carbons 
elèctrics que es produïen a l’empresa de 
Castellgalí i que produïen els arcs vol-
taics. Més endavant, en plena postguer-
ra, aquestes fonts i sortidors van deixar 

de funcionar, i si ho feien, era de mane-
ra esporàdica, pel fet que les precàries 
condicions econòmiques del moment no 
permetien grans dispendis. Superada 
aquesta etapa i havent obtingut la ciutat 
l’organització dels jocs olímpics de l’any 
1992, es va creure oportú posar nova-
ment en funcionament els emblemàtics 
sortidors, utilitzant, però, nous sistemes 
d’enllumenat. El Museu de la Ciència i 
de la Tècnica va ser requerit per tal què 
es tingués coneixement de l’intricat sis-
tema d’il·luminació que quedava amagat 
sota la font monumental. Per al Museu, 
va representar una grata experiència po-
der entrar en el seu interior i comprovar 
la meravella d’engranatges de què cons-
tava el sistema.

L’empresa comercialitzava els 
seus productes amb el nom de CLAT. En 
els catàlegs de l’època es pot apreciar la 
bonica propaganda que utilitzava.

La singularitat dels productes que 
fabricaven i l’embranzida econòmica que 
va generar no han d’amagar els proble-
mes ambientals. Qualsevol empresa té 
la seva part positiva i negativa. Una ci-
mentera converteix en gris i inanimat el 
seu entorn, igual que una mina de carbó 
enfosqueix el paisatge més proper, doncs 
bé, la fàbrica de carbons no deixava de 
ser un centre que propiciava una certa 
contaminació, encara que no fos de pri-
mer grau, però sí que els llocs més pro-
pers als habitatges havien de tenir la pre-
caució de no deixar cap mena d’escletxa 
que facilités l’entrada de la pols del carbó 
que es produïa en manipular els produc-
tes que fabricaven.

Inici del declivi

En estar situada molt a prop dels 
marges del riu Llobregat, l’empresa va 
ser sorpresa per una gran inundació 
l’any 1972, que la va negar completa-
ment. Afortunadament no es van patir 
pèrdues humanes, però les econòmi-
ques van ser molt importants, de tal 
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magnitud que durant quasi bé dos anys 
no es va poder posar en marxa nova-
ment tot l’entramat de forns i sistemes 
que els permetien produir els productes 
en què tan bé s’havien especialitzat. Es 
van comptabilitzar gairebé dotze mil to-
nes de fang que a poc a poc es van anar 
eliminant de dins la fàbrica.

Aquesta paralització forçosa i to-
tal de l’empresa els va passar una factura 
molt elevada i quan novament van estar 
en condicions per reiniciar la producció, 
es van trobar que molts dels antics clients 
havien deixar de ser-ho i s’havien assor-
tir en altres mercats. També la tecnologia 
havia canviat i les noves maneres de pro-
duir i els nous sistemes de treball havi-
en ocupat el lloc dels anteriors. La gran 

empresa que subministrava productes a 
bona part dels països europeus va deixar 
de ser competitiva i mai no va tornar a ser 
la gran indústria que abastia de carbons, 
piles i altres productes. 

Malgrat tota aquesta problemà-
tica, l’empresa va continuar fabricant 
material refractari, piles, escombretes de 
carbó i grafit per a dinamos i juntes per 
a turbines. També es va especialitzar en 
elèctrodes de carbó per a forns d’acer i 
carburs metàl·lics.

L’empresa actualment

L’empresa va tancar definiti-
vament l’any 1988. La propietat de les 
naus continua sent privada, i està segre-
gada en diferents propietaris. El recinte 
s’ha convertit en un polígon industrial, 
encara que en condicions francament 
precàries. Actualment hi ha cinc empre-
ses en actiu, de produccions diverses, 
algunes d’elles amb una certa importàn-
cia, però la majoria de les naus originals 
estan tancades.

La carretera que permet l’accés 

al recinte de l’antiga empresa de carbons 
elèctrics està en bon estat, gràcies a les 
indústries que actualment ocupen els es-
pais.

Les naus de maó vist es mante-
nen, però de manera molt ruïnosa. Mol-
tes teulades encara hi són, altres s’han 
enfonsat. Les finestres s’han convertit 
en simples forats sense marc, igual que 
les portes, que en algun cas estan ta-
piades. 

Les xemeneies, malgrat el temps, 
encara estan dretes i a l’aguait, però no 
disposen de cap mena de protecció, ja 
que el fet qie sigui de de propietat múl-
tiple fa molt difícil obtenir unanimitat de 
criteris pel que fa al seu futur. Amb tot 
s’està intentant aconseguir que siguin 
declarades BCIL, un primer pas per prote-
gir-les de futures especulacions.

La caseta de recepció del mate-

rial, amb la gran plataforma sota la qual 
hi ha la bàscula per comprovar el pes del 
producte tant d’entrada com de sortida, 
encara es troba en bones condicions.

L’edifici que s’utilitzava com a ofi-
cines i habitatge del propietari s’aprecia 
ferm en la seva part exterior i el seu as-
pecte és francament bo. Contràriament, 
la casa de l’enginyer i altre personal està 
molt deteriorada, fins al punt que es pot 
accedir lliurement a l’interior.

Dins l’interior de les naus que no 
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s’utilitzen, es pot observar l’acumulació 
de gran quantitat d’escombreries i vege-
tació diversa.

Conclusions

Comparant aquest recinte indus-
trial amb altres de similars, veiem que 
el deteriorament de l’empresa Carbones 
Electricos és més important i el seu estat 
de conservació, molt deficient.

 La pregunta de com s’ha arribat 
a aquestes condicions tenint en compte 
la valorada trajectòria industrial, es pot 
respondre amb les conclusions següents:
- La propietat està segregada en diferents 
propietaris, fet que no contribueix a unifi-
car criteris per al seu futur.
- La fàbrica de Carbones Eléctricos, està 
molt allunyada del nucli urbà de Castell-
galí, del qual queda aïllada i separada pel 
riu Llobregat.
- El conjunt industrial no disposa d’equi-
paments adequats, únicament una petita 
carretera el comunica a una distància 
quilomètrica amb ell nucli urbà de Cas-
tellgalí, de manera que el recinte queda 
molt solitari i envoltat únicament per 
camps de cultiu.

- La zona noble de l’empresa està envol-
tada per les naus perifèriques, les quals 
s’han rehabilitat sense seguir cap mena 
de normativa, –i amb materials actuals–
amb l’únic objectiu d’aconseguir un espai 
laboral.
- El moment econòmic que ja fa uns anys 
consecutius que viu el país no permet 
grans canvis ni de consolidació, ni d’es-
tructures, ni tampoc de preservació per 

al futur d’aquest edifici, ara ja més que 
centenari.
- L’aspecte de tot el conjunt és força de-
solador, malgrat tot això, el cos central, 
les naus originals i el meravellós conjunt 
de les esveltes xemeneies permeten tenir 
una lleu esperança sobre el futur franca-
ment incert de l’antiga fàbrica de Carbo-
nes Eléctricos, convertida ara en polígon 
industrial.
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Entrevista a Maria del Ripoll Freixa
i Serra

Parlar amb la Mireia és il·lu-
sionar-se per la història, a la qual ha 
dedicat tota una llarga i reconeguda 
trajectòria professional. M’ha rebut al 
seu despatx de la facultat, al Raval de 
Barcelona, i ens ha passat la tarda sen-
se adonar-nos. S’entusiasma amb el que 
ha fet i amb els projectes que encara té 
pendents. Els historiadors locals estem 
en deute amb ella, ja que ens ha obert 
els ulls al nostre patrimoni amb les seves 
valuoses recerques.

Bàsicament ha treballat temes 
realcionats amb la producció artística ca-
talana del Modernisme i del Noucentisme, 
especialment pel que fa a l’arquitectura 
i les arts aplicades. També ha revisat la 
disciplina des de la perspectiva de gène-
re. Ha format part del comitè científic de 
la Ruta Europea del Modernisme, patroci-
nada pel programa “Cultura 2000” de la 
Comunitat Europea. És membre del con-
sell editor de diverses revistes científiques 
i directora del GRACMON, grup de recer-

ca en història de l’art i disseny contempo-
rani des de la seva fundació el 1986. És 
membre nemerària de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Actualment és catedràtica del 
Departament d’Història de l’Art de la UB, 
on també s’ha implicat en la gestió ocu-
pant diversos càrrecs directius.

Cal esmentar especialment que 
ha format part de la Junta de Govern del 
Col·legi de Doctors i Llicenciats, i ara és 
membre del seu Consell Assessor.

Mercè Borràs
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1. On vas néixer?
Vaig néixer a Barcelona, d’on era 

la meva mare, però vaig viure a Terras-
sa fins a deu anys i en conservo molts 
records.

2. Podries explicar-nos algun detall 
especial de la teva infantesa?

Vivia a la Masia Freixa i ens di-
vertíem molt, ja que dins del recinte hi 
havia tres cases, i ens ajuntàvem un grup 
de nenes que estudiàvem a les Carmeli-
tes (actualment escola Vedruna). En tinc 
bons records, era un privilegi viure en 
aquell espai i jugàvem tot el dia. Citaria  
una magnòlia que feia una olor especial. 
Teníem uns mobles i unes cortines que 
quan ens vam traslladar a Barcelona els 
meus pares van voler conservar. Tots els 
caps de setmana anàvem a casa els avis, 
a Barcelona, amb cotxe, per la carretera 
de la Rabassada, i era una gran aventura. 

Encara que estem parlant de 
moments difícils per a la majoria de la 
població, els nens érem petits, i no ens 
n’adonàvem.

3. Què destacaries de la Masia Frei-
xa?

La meva habitació era immensa, 
i em feia por el fet de dormir en un llit 
amb dosser. Als hiverns se sentia molt el 
fred, ja que tot i que hi havia calefacció, 
s’engegava molt poc.

4. On vas estudiar el Batxillerat?
A Barcelona, al Sagrat Cor de 

Sarrià, a la mateixa escola on havia anat 
la meva mare. Ens van donar una bona 
educació. Per als professors quedava clar 
que les dones havien de fer el Batxillerat. 
Vaig escollir la branca de Lletres i recordo 
unes classes en què apreníem molt.

La meva mare m’ha influït al llarg 
de la vida, ja que és una gran lectora i em 
va inculcar aquest hàbit. A la Masia Freixa 
hi havia la biblioteca del meu avi, i sempre 
la consultàvem.

Al meu pare li agradava la música 

i també em va donar aquesta formació.  
Vaig tenir l’avantatge que sempre ens van 
deixar llibertat total per orientar el futur 
professional. He crescut en una família 
molt gran –sóc la més gran de nou ger-
mans– aquest fet t’educa en un entorn 
molt especial. 

5. Quin any vas entrar a la facultat? 
Com la recordes?

L’any 1966 vaig començar la 
carrera de Filosofia i Lletres. Les aules 
eren massificades i atapeïdes. De totes 
maneres, vaig aprendre prou, ja que el 
nivell d’exigència era alt i els alumnes 
treballàvem. Em vaig decantar per la 
branca d’història, concretament la con-
temporània, però sovint penso que potser 
m’hauria agradat més fer l’especialitat de 
medieval.

En aquests anys va ser quan vaig 
entrar en contacte amb la política, so-
vintejaven les vagues, i es discutia molt 
sobre els problemes socials. Eren les 
èpoques del Sindicat Democràtic d’Estu-
diants.

6. Recordes algun professor especi-
alment?

Evidentment, citaria a Blecua, 
Seco Serrano, etc. Potser qui més em 
va influïr va ser Ignasi de Solà Morales, 
que estava casat amb una germana de la 
meva mare i que s’endinsava aleshores 
en l’estudi dels arquitectes del cercle de 
Gaudí. Ell em va encomanar l’entusiasme 
pel tema, i va animar-me a endinsar-me 
en l’arquitectura de les fàbriques.

Una persona a qui dec molt és 
Miquel Porter, que deia que les coses 
s’han de fer amb bon humor, cosa que 
he procurat.

7. Com et vas començar a interessar 
per Lluís Muncunill?

Quan tenia vint anys, després de 
deu anys de viure a Barcelona, vaig tornar 
a Terrassa per fer la tesina, que era un 
treball de recerca obligatori que s’havia 

de presentar quan finalitzaves la carrera. 
Tenia l’objectiu d’estudiar l’arquitectura 
industrial –venia d’estudiar història, em 
vaig decantar més tard per la història de 
l’art.

Em va sorprendre veure la ciutat 
amb una altra mirada. La Masia Freixa 
em va semblar molt petita, jo la tenia més 
gran en el meu record. També vaig cons-
tatar com els treballadors es manifesta-
ven pels carrers i feien sentir les seves 
reivindicacions.

L’any 1971 vaig poder coincidir 
amb el moviment de salvaguarda de la fà-
brica Aymerich, Amat i Jover, actualment 
seu del MNACTEC. Un grup d’arquitectes 
de Terrassa, com Pau Monterde, Lluís 
Rambla , Pere Vidal i Carles Escudé, entre 
altres, van reivindicar aquest patrimoni, 
i a mi em va semblar una iniciativa molt 
valuosa. Van intentar sensibilitzar la po-
blació de la importància d’aquest edifici.

De mica en mica em vaig anar 
vinculant novament a la ciutat. Hi venia 
tres matins a la setmana. Treballava als 
arxius, a les biblioteques, a les instituci-
ons, etc.  Cal dir que aquesta recerca era 
molt laboriosa, ja que tota la documenta-
ció històrica es trobava dispersa i en un 
desordre absolut. L’any 1972 vaig obtenir 
el Grau de Llicenciatura amb el treball 
“Lluís Muncunill, arquitecte”.

8. Com va començar la teva tasca de 
professora a la facultat?

La Universitat de Barcelona va 
crear una extensió a Tarragona i em van 
proposar anar-hi. Ho vaig acceptar, però 
les condicions eren difícils, ja que els 
viatges i les dietes pràcticament eren el 
sou que guanyava, però vaig tenir la sort 
que el meu marit sempre em va recolzar 
molt i va voler que jo tirés endavant amb 
la meva professió. Aquell moment –era 
el curs 1972-1973– era difícil per a les 
dones. Tot i que molts estudiants eren do-
nes, els professors i tots els càrrecs eren 
homes. Entrar en aquest món era compli-
cat. No vaig poder ni tenir els dies de festa 
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per baixes maternals, ja que vivíem en un 
ambient de molta competitivitat professi-
onal. Tot plegat era ben masclista.

Vaig doctorar-me el 1977 amb 
la tesi “Modernisme i Noucentisme a 
Terrassa”. Em va interessar molt aquest 
tema. Des de la perspectiva local, els 
moviments culturals agafaven una altra 
dimensió. I, d’altra banda, vaig entendre 
que la història de l’art i de l’arquitectura 
s’havia de plantejar des d’una perspecti-
va interdisiplinària.

9. Com vas entrar en contacte amb 
els grups feministes?

En aquests moments va ser quan 
vaig començar a relacionar-me amb els 
moviments feministes. Va ser per pur 
esgotament personal. Vaig haver d’es-
forçar-me de valent per seguir endavant 
amb la carrera universitària. Les oposici-
ons per treure la plaça en la qual treba-
llava es feien a Madrid, i eren difícils. Vaig 
haver de sacrificar diversos aspectes de 
la meva vida. No vaig voler renunciar a 
la maternitat, i he tingut quatre fills! Però 
com ja he dit he tingut la sort que el meu 
marit ha entès sempre el que jo feia.

Van ser èpoques molt dures en 
què unes quantes professores van entrar 
en contacte amb aquest moviment, fet 
que va possibilitar fer un pas endavant de 
cara a les condicions laborals de les do-
nes de les generacions posteriors.

La Mireia em comenta que per 
aquest fet les persones de més edat no 
hem de ser rancunioses, sinó ben al con-
trari, hem de ser ben generoses amb les 
persones joves, ja que és molt enriquidor 
estar al seu costat.

A Tarragona vaig aprendre molt, 
la majoria dels alumnes eren més grans 
que jo. Vaig haver de ser valenta i posar-hi 
bon humor. M’hi vaig estar tres cursos 
acadèmics, després ja em van traslladar 
a Pedralbes.

Em comenta que la tasca de 
professora li agrada, ja que li ha permès 
conjuntar la docència i la recerca. Actu-

alment imparteix a primer d’Història, on 
manifesta que cada dia descobreix coses 
noves preparant-se les classes. Discrepa 
del que es diu algunes vegades sobre que 
els estudiants estan mal formats. Consi-
dera que en molts aspectes superen les 
generacions anteriors. Considera que la 
seva és una bona feina que li ha permès 
estar en contacte amb moltes persones i 
descobrir diversos aspectes de la vida, ja 
que cada alumne arriba amb el seu nivell 
de formació i els seus problemes.

10. Què ens podries dir de les teves 
estades a l’estranger com a profes-
sora?

He tingut anys sabàtics. El primer 
vam marxar a Londres tota la família al 
Victoria Albert Museum (1993-1994). 
Posteriorment vaig estar al Kigston Uni-
versity i Royal Institute of British Archi-
tects, el curs 2003-2004. L’experiència 
va ser molt enriquidora i la repetiria. Quan 
marxes no tot són flors i violes, però és 
important perquè surts del teu petit món i 
veus altres cultures. L’altra estada la vaig 
fer fa dos anys a Chicago, per estudiar 
uns materials de Gaudí a l’Art Institut.

També m’explica que a l’hivern 
va un mes a treballar a Lió, on participa 

en un seminari sobre cultura hispànica i 
catalana a la Université Lumière de Lió 
(1995-2007).

11. Podries parlar-nos una mica so-
bre els llibres que has escrit? Per a 
la ciutat de Terrassa els teus treballs 
són un referent.

Quan t’agrada la recerca gaudei-
xes amb tot. Abans, quan era més jove, 
tenia més temps per investigar que ara. 
Actualment tinc responsabilitats que 
m’impedeixen anar a l’arxiu tant com jo 
voldria, però continuo treballant tot el que 
puc. També és un suport important dis-
posar dels ordinadors, que ens faciliten 
molta informació. 

He dedicat part de la meva re-
cerca a la història de l’art i la cultura de 
Terrassa i continuo fent-ho. Recentment 
he publicat sobre temes locals amb Neus 
Peregrina i el meu germà Miquel.

12. És difícil per a una dona arribar a 
catedràtica d’universitat?

S’ha de fer un gran esforç. No és 
fàcil compaginar la vida privada amb la 
professional, però crec que els meus fills 
sempre ho van entendre. Ser dona m’ha 
ajudat perquè he valorat molt tenir vida 
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familiar. Dono importància al món dels 
sentiments i per a mi els meus fills i la 
meva família han estat importants.

Em comenta, com a anècdota, 
que alguna vegada quan tenia els fills pe-
titons els havia de deixar amb el cabasset 
al conserge perquè els vigilés, mentre ella 
donava les classes.

Vam tenir la sort de trobar-nos a 
la facultat un grup de dones professores 
que ens vam recolzar amb tot. Puc dir que 
he treballat molt, i alhora he patit i gaudit 
de la vida, però quan arribes a la madu-
resa estàs content d’haver viscut totes les 
experiències que han anat apareixent al 
llarg del camí.

13. Com és que sempre has estat 
tan vinculada a la ciutat de Terrassa 
malgrat que vius a Barcelona?

Els començaments van ser més 
difícils, no sé fins a quin punt es consi-
derava una feina seriosa la meva recerca 
sobre Muncunill quan la vaig començar, 
però després, afortunadament per a tots, 
les coses han anat canviant. Els temes lo-
cals de la ciutat sempre m’han agradat, i 
en no viure-hi, he pogut treballar amb una 
certa perspectiva les meves recerques.

Evidencia el que diu la Mireia 

el fet que la seva tesi doctoral va tardar 
quinze anys a ser publicada.

També té desavantatges, ja que 
no sempre he pogut venir a Terrassa tant 
com jo voldria.

14. Pots fer una valoració del CEHT i 
la revista Terme?

Penso que amb l’arribada de la 
democràcia, la seva creació va suposar 
un pas endavant de cara a la consolidació 
de la història local, i que va ser impor-
tant la seva vinculació a la UAB des dels 
orígens. 

El mateix dic de la revista Terme. 
Es constata que s’ha fet un esforç per 
estar a les xarxes. Hi ha una comissió ci-
entífica al darrere i des de la publicació es 
vetlla pel desenvolupament de l’estudi de 
la història de Terrassa. Els seus treballs 
són una referència tan digne com quals-
sevol altres que estiguin ben fets i tinguin 
una àmplia perspectiva. Sempre consulto 
i llegeixo la revista Terme.

15. Què opines del MNACTEC i la seva 
associació?

Aquest museu ha estat bàsic per 
dinamitzar i revaloritzar tot el patrimoni 
industrial català. Penso que s’hauria de 

fer un llibre nou sobre l’edifici. Formo part 
de l’Associació des que es va fundar i 
quan puc participo en les seves activitats.

Voldria esmentar que em sap 
greu que s’hagin malmès alguns vapors, 
com el Ventalló, del qual queda tan poca 
cosa, o el Sala, a l’avinguda Jacquard, to-
talment desaparegut.

16. Podries dir-nos unes paraules so-
bre Lluís Muncunill i Parellada?

Era un gran arquitecte i construc-
tor, tenia un gran sentit de l’elegància. 
Penso que sobre la seva obra encara es 
poden dir coses noves, i es poden obrir 
nous fronts de recerca. Tinc molt respecte 
pels investigadors joves, i espero que ben 
aviat es posin a treballar el tema.

Ens acomiadem a la porta de la 
facultat. Li agraeixo de tot cor l’estona 
que ha dedicat a la revista Terme. Es posa 
el casc, agafa la seva bicicleta i m’explica 
que se’n va a una reunió al Parc Güell. 
De passada em comenta que a part de 
les qüestions acadèmiques, té molta fei-
na, ja que fa de filla de pares de 88 i 92 
anys, de mare de quatre fills, i d’àvia de 
sis nets. Quan li dic adéu, penso que ha 
estat per a mi un privilegi haver passat 
una tarda escoltant-la.

A les XI Jornades d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya, la Mercè Tatjer i 
Mir va presentar una ponència anomena-
da Els enginyers industrials més enllà de 
les fàbriques (1850-1936). La seva idea 
era fer explícita la tasca cultural, docent 
i fins i tot artística que van dur a terme 
reconeguts enginyers. 

Vaig trobar molt encertada l’ex-
posició de la Mercè Tatjer. Sempre m’han 

cridat l’atenció aquests personatges que, 
tot i haver-se format tècnicament, desen-
voluparen una tasca cultural i humanísti-
ca rellevant.

Fa poc temps he tingut l’oportu-
nitat de descobrir un personatge singular 
pel seu doble vessant científicotècnic i 
cultural. Tot i que no tenia el títol d’engi-
nyer va fer aportacions importants en el 
terreny de la tècnica i de la ciència i, al 

mateix temps, va dur a terme una tasca 
cultural remarcable. 

Esteve Petit i Fortuny va néixer a 
Barcelona el 18 de maig de l’any 1913 i 
va morir a la mateixa ciutat l’11 de se-
tembre de 1996. Entre l’any 1929 i el 
1932 va estudiar a l’Escola del Treball i 
obtingué el títol d’Oficial Industrial, i entre 
els anys 1932 i 1934 assolí el de Tècnic 
Industrial Mecànic a l’Escola Industrial de 

Joan Grau i Mauri
Perit Industrial

La redacció d’aquest article 
ha estat possible gràcies
a la documentació
aportada per la 
Sra. Núria Trias i Llongueres 

Esteve Petit i Fortuny
tècnic, científic i humanista
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Barcelona. Mentre estudiava, va traduir al 
castellà dos tractats francesos sobre l’au-
tomòbil i el motor d’explosió editats per 
l’editorial Gustavo Gili. 

Va començar la seva activitat 
professional muntant un taller especi-
alitzat en fred industrial. L’any 1935 va 
dissenyar i patentar un tipus de molins 
de vent per a diverses aplicacions, es-
pecialment per a la producció d’electri-
citat. El 1936, quan era a Mallorca, va 
viure l’inici de la Guerra Civil i va ingres-
sar al cos d’artilleria, on dugué a terme 
feines relacionades amb els motors, els 
generadors de bateria de costa, l’òptica 
per a telemetria, la rellotgeria i la radi-
ofonia, i treballà en diversos projectes 
com el d’un projectil de llarg abast, un 
motor de reacció, un sistema de trans-
missió secreta mitjançant ones i també 
un sistema de fabricació de cervesa per 
a l’exèrcit. Per les seves aportacions, va 
ser condecorat per l’exèrcit. Paral·lela-
ment, en el món civil i en la mateixa 
població, va treballar en la reorganitza-
ció de la fàbrica de llet condensada “La 
Payesa”, per a la qual fabricà un recu-
perador de calor, un equip de buit i un 
condensador de característiques espe-
cials. També va dissenyar per a aquesta 

indústria un pasteuritzador que no es va 
arribar a construir.

De retorn a Barcelona, l’any 1940, 
va fundar un taller amb el nom COMAYSI 
(Comercial de Maquinaria y  Siderurgia), 
al barri del Poblenou, dedicat al rebobi-
natge i manteniment de motors elèctrics 
i de grups electrògens, amb clients de tot 
Espanya. Però també en el seu taller de-
dicà molt de temps al disseny de ginys 
diversos que després patentaria, com un 
sistema de perfeccionament dels motors 
elèctrics (1942), un sistema de propulsió 
per moure un cos en l’espai sense punt 
de recolzament en l’atmosfera (1959), 
un sistema de sustentació per lliscament 
hidrodinàmic per a embarcacions i naus 
ràpides (1962), un sistema de propulsió 
d’embarcacions (1962) i un procediment 
per a l’atomització de detergents sòlids 
(1964). També va inventar una màquina 
per a la producció de perfils d’alumini que 
va utilitzar en el seu taller.

A més de la productiva activitat 
en el món de la tècnica, Esteve Petit tam-
bé va desenvolupar-se en el món de la 
recerca científica. Entre 1958 i 1959, va 
escriure alguns articles  a la secció cien-
tífica de la Revista electrotécnica, editada 
a Madrid per l’Asociación Electrotécnica 

Española, amb el títol “Teoría física del 
Universo”, on, entre moltes altres qües-
tions, discrepava amb arguments de la 
teoria de la relativitat. Va voler exposar el 
resultat de totes les seves investigacions 
en l’obra Teoría Física del Universo, de la 
qual solament es va editar el primer vo-
lum (1965). Es conserven gran part dels 
originals que havien de constituir el segon 
volum de l’obra i encara existeixen alguns 
dels aparells que inventà per experimen-
tar les seves teories.

Al marge del seu treball en el 
terreny de la tècnica i de la ciència, Es-
teve Petit, interessat per la música, l’art 
i la literatura, va dur a terme una tasca 
important en l’àmbit de la cultura. Havent 
heretat la Torre de Cellers de Parets del 
Vallès, també coneguda com el Castell de 
Parets, una casa noble fortificada medi-
eval, va emprendre la seva restauració a 
partir de 1950. Ell dirigí personalment les 
obres, que finiren el 1993. Actualment, la 
Torre de Cellers està catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional en la categoria 
de monument històric.

La dona d’Esteve Petit, Pilar Llon-
gueres i Galí, filla del mestre Joan Llon-
gueres, durant les estades a Parets en-
senyà els nois i noies del poble a cantar, 

Esteve Petit amb la seva guitarra

Un dels llibres sobre automovilisme traduïts 
per Esteve Petit quan era estudiant

Primer volum del llibre Teoría Física del Univer-
so (1964), autoeditat pel mateix autor
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especialment en temps de Caramelles. 

L’any 1952, el matrimoni va apadrinar 

l’Orfeó Sant Esteve de Parets del Vallès. 

L’any 1964, Esteve Petit va com-

prar un edifici al carrer Sèneca del barri 

de Gràcia per construir la seu de l’Escola 

de Música Joan Llongueres, dedicada a 

l’ensenyament de música i rítmica, amb 

la pretensió de continuar la tasca del 

mestre Llongueres, que havia de dirigir la 

seva dona. Ella, però, va morir el mateix 

any. Tot i aquesta dura circumstància, Es-
teve Petit va emprendre les obres de re-
forma i adequació de l’edifici per a la nova 
institució. També, als baixos de l’edifici, es 
va construir el jove Teatre Regina. Dues fi-
lles de la Pilar (era vídua quan es va casar 
amb Esteve Petit), Pilín i Núria, crearen 
un bon equip de professors i l’any 1965 
s’inaugurà l’Escola, que encara està en 
ple funcionament i segueix oferint forma-
ció musical per a infants i joves.

Personatges com Esteve Petit 
ens fan veure la grandesa humana que 
significa dominar les diferents branques 
del saber i de l’art. Les lleis educatives 

actuals tendeixen a formar els joves per 
adquirir els recursos necessaris per mou-
re’s en un món en transformació i afron-
tar els reptes professionals del futur. Això 
ja ha de ser d’aquesta manera, però és 
preocupant que aquestes lleis tendeixin 
a minimitzar les matèries humanístiques 
i les de creativitat musical i artística, així 
com les matèries de tecnologia que, si bé 
se segueixen impartint, en la pràctica han 
eliminat les referències històriques i cul-
turals que en un principi contenien. Si el 
model social actual és ben pobre pel que 
fa a la valoració de la cultura entesa en el 
seu sentit més ampli, l’escola hauria de 
contribuir a omplir aquests buits per tal 
d’afavorir la formació integral dels futurs 
ciutadans.

Plànols i fotografia del motor per a embarca-
cions inventat per Esteve Petit

Torre de Cellers de Partes del Vallès

Núria Trias Llongueres disposa d’alguns exemplars del 
llibre Teoría Fisica del Universo d’Esteve Petit. Els cediria 
gratuïtament a qui pogués estar interessat en el seu 
estudi.
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La Selva o quan els veïnats i colònies
industrials vertebren una comarca

La seva situació, la seva especial 
orografia, la secular mancança de vies de 
comunicació que en vertebressin el litoral 
amb la seva part de muntanya o “interior” 
han portat a considerar la Selva com una 
comarca de pas, sense massa pes demo-
gràfic ni econòmic. Aquesta consideració 
ha comportat una manca d’estudis i tre-
balls socioeconòmics de conjunt que ha fet 
perdurar en l’imaginari col·lectiu una reali-
tat no del tot certa o, si més no, una realitat 
que potser ha estat diferent.

Fins als inicis del segle passat, la 
“gran” indústria selvatana era la que es-
tava relacionada amb el conreu de l’alzina 
surera. La majoria de les indústries encar-
regades de la producció i elaboració de 
productes, bàsicament taps, estaven en 
el litoral baixempordanès, si bé comptava 
amb tallers en algunes poblacions i fà-
briques a Llagostera i Cassà de la Selva. 
En un àmbit comarcal, aquí s’acabava la 
industrialització. I en poques ocasions, se 
l’havia inclòs en el “mapa” de les colònies 
catalanes.

Intentar, doncs, ajudar a comen-
çar a omplir aquest buit mitjançant l’estu-
di dels set nuclis industrials amb què ha 
comptat la comarca (emprat aquest terme 
en sentit històric i no administratiu actual, 
que abraçaria una superposició del bisbat 
de Girona i dels antics dominis dels ves-
comtes de Cabrera) des de finals del segle 

XIX és la pretensió de Colònies (i veïnats) 
industrials de la Selva. Notícies, evolució i 
protagonistes. 

Com indica el títol, s’ha agafat com 
a “unitat d’estudi” aquells nuclis industrials 
que, esparsos per tot el territori que ens 
ocupa, van tenir un pes important tant per 
al municipi o municipis afectats com per 
als de la rodalia. I el model ha estat tant el 
de colònies com el de veïnats industrials, 
un concepte ja desenvolupat per l’autor 
(Colònies Industrials, catàleg de l’Exposició. 
Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
2009 o “Veïnats industrials: el passat amb 
mirada d’avui “a L’Avenç, març de 2010). 
Això permet oferir una visió de conjunt de 
la industrialització geogràficament i crono-
lògica, atès que no ha estat simultània en 
el temps en tota la zona estudiada.

Diversitat industrial
L’ordre emprat a l’hora de pre-

sentar aquests nuclis és el que marca la 
latitud, segons els límits comarcals. Així, el 
primer que apareix és el veïnat industrial 
del Pasteral. Va néixer durant les dècades 
dels cinquanta i seixanta del segle XX a re-
dós de la construcció de la presa de Sus-
queda, al riu Ter. Si bé no resta cap dels 
nombrosos barracots que s’hi van bastir, sí 
estan en ús dos grups de xalets i dos gran 
edificis que havien acollit obrers solters. 
Aquest veïnat havia estat en terres dels 
municipis d’Amer, la Cellera i Susqueda.

En l’espai dedicat a la colònia 
de les mines d’Osor, en la riera i el mu-
nicipi del mateix nom, s’explica també la 
construcció i instal·lació de la colònia que 
l’industrial figuerenc establert a Barcelona 
Joan Clerch i Nicolau hi va bastir. Posterior-
ment seria coneguda com a colònia Garay, 
a causa del nom de l’industrial que la va 
adquirir. A partir de la dècada dels vint, les 
instal·lacions van ser ocupades per una in-
dústria minera.

Més avall, en el Ter, s’estudia el 
veïnat creat per la família Burés a Anglès, 
després de construir el primer salt al Pas-
teral i haver-lo convertit en un dels primers 

atractius turístics d’interior del país. Quan 
s’instal·laren a Anglès ja tenien la colònia a 
Castellbell i el Vilar.

En el mateix riu i a molt pocs qui-
lòmetres, el terratinent Manuel Bonmatí i 
de Cendra va aixecar la seva colònia. Dues 
naus, sengles edificis d’habitatges i dues 
cases per al director es van beneficiar del 
molí de la seva propietat: la primera, lloga-
da a una empresa tèxtil, i la segona, partida 
en meitats, a una altra tèxtil i a una pa-
perera. Amb els anys, la Colònia Bonmatí 
esdevindria municipi.

Al voltant de l’estació de Maça-
net-Massanes, coneguda durant moltes 
dècades com l’Empalme, s’hi havia de 
desenvolupar un gran poblat ferroviari. El 
projecte va quedar en un veïnat, però amb 
església, escola, “colmado”, festa major...

La fibra artificial va “portar” dues 
colònies. Una, la “del franquisme”: Fibra-
color, a Tordera, començada a construir el 
1951 i inaugurada pel dictador quatre anys 
després. L’altra, la Safa, a Blanes, exem-
ple de la lluita obrera durant la dictadura. 
Del que era el gran nucli (el “Racó Blau”) 
només en resta la gran casa del director, 
conservada gràcies al fet que des de fa 
anys està okupada.

Aquest primer estudi sobre la for-
mació i desenvolupament de les colònies i 
veïnats industrials d’una comarca catalana 
en el seu conjunt ha permès constatar una 
altra evidència, menor si es vol però si més 
no, curiosa. Tot seguint un criteri laxa en 
la tipologia, en la cronologia i en el model 
es pot afirmar que la Selva és la comarca 
catalana amb més gran diversitat: hidro-
elèctrica, ferroviària, minera, tèxtil (cotó 
i fibra artificial) i paperera. A més a més, 
ofereix models diferents quant a la seva 
fundació: per ser explotada directament 
pel promotor o per llogar les instal·lacions 
a un industrial diferent. I, finalment, una 
peculiaritat: passar de “simple” colònia a 
municipi. En qualsevol cas, una comarca 
que reivindica el seu vessant industrial al 
llarg de la història i el seu pes en la indus-
trialització catalana.

Xavier Martí Ylla
Periodista

ai
Arqueologia
Industrial
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Qui veut détruire le 
pont Colbert,
à Dieppe ?

A l’heure où ce modèle d’architecture 
industrielle fait l’objet d’une demande 
de protection au titre des Monuments 
historiques auprès du préfet, on peut 
légitimement s’interroger sur les mo-
tivations qui poussent certains élus à 
réclamer cette destruction...
A commencer par Nicolas Mayer-Ros-
signol, président de la Région Hau-
te-Normandie qui s’affirme pourtant 
publiquement, à l’image d’un certain 
nombre d’autres élus nationaux et 
régionaux, comme un «fervent dé-
fenseur du patrimoine industriel lo-
cal» C’est pourtant le même Nicolas 
Mayer-Rossignol qui vient d ‘accepter 
l’Avis d’attribution du marché pour la 
déconstruction de ce pont.

Une démarche incohérente et con-
tradictoire
Pourquoi cette destruction pose-t-elle 
problème ?
Depuis 10 ans l’exploitant (SMPD) a 
choisi de détruire ce pont qui apparti-
ent au patrimoine industriel  de la ville 
sans avoir étudié toutes les possibilités 
de le conserver.
Or, comme notre association de Sau-
vegarde du Pont Colbert l’a prouvé 
maintes fois depuis 10 années, cette 
destruction coûtera plus cher au con-
tribuable que sa remise en état!

Une aberration financière
Alors que 3,5 M€ suffisent pour sa ré-
novation complète, ce qui permettrait 
de le conserver au moins 50 ans et 
plus, la Région lance un programme 
de plus de 10M€ de dépenses pour 
détruire le pont Colbert et le remplacer. 
De plus, aucune urgence technique ne 
justifie cette dépense fastueuse 

Un pont digne des plus beaux pa-
trimoines industriels Mondiaux
Le Pont Colbert est le seul pont au 
monde à fonctionner avec son méca-
nisme d’origine, et l’un des 3 derniers 

ponts tournants d’Europe. Des cour-
bes si particulières en font un exem-
ple de patrimoine industriel digne des 
meilleurs modèles européens et bien 
au-delà.
Aux côtés de notre association, plu-
sieurs associations nationales et 
internationales se sont déclarées 
consternées par cette décision : CI-
LAC, DoCoMoMo, AMHI, STRRES... et 
ont dénoncé dernièrement encore ce 
scandale incompréhensible (courriers 
disponibles sur simple demande).

Ce que nous voulons
• Notre association, qui rassemble 
actuellement et depuis 10 ans un 
nombre croissant de défenseurs et 
d’associations (500 adhérents et plus 
de 2200 sympathisants facebook) , 
souhaite attirer l’attention des pou-
voirs publics et des responsables sur 
l’urgence et l’importance qu’il y a à 
préserver ce pont
• que les études que nous avons 
maintes fois réclamées sur la possi-
bilité de le rénover durablement, par 
tranches, voire de l’automatiser soient 
menées et rendues publiques !
• enfin, sauf à penser qu’il s’agit d’un 
scandale de plus et d’un nouvel exem-
ple de décision prise sans concertation 
avec l’argent public, que l’on réponde  
rapidement à cette question que se 
posent légitimement les Dieppois, les 
Normands et les 3000 sympathisants 
nationaux et internationaux qui nous 
accompagnent : 

“Pourquoi dépenser tant d’argent 
et détruire notre patrimoine sans 
raison valable, particulièrement 
en cette période d’austérité ?”
 
Merci d’avance du soutien que vous 
voudrez bien nous apporter à travers 
vos colonnes. Nous sommes à votre 
disposition pour tout reportage, ques-
tions, doc complémentaire.
Pour notre part, nous n’en resterons 
pas là.
Les actions entamées l’an dernier, 
dont certaines ont été spectaculaires, 

vont se poursuivre et s’étendre. 
Faudra t-il attendre qu’un nouveau 
drame comme celui du barrage de 
Sivens arrive pour avoir l’écoute de 
nos élus?
http://www.pontcolbert.fr/

El Museu de l’Empordà 
en perill

Us adjuntem un enllaç amb un co-
municat sobre una notícia inquietant 
sobre el futur del Museu de l’Empordà 
de Figueres:
http://acca.cat/el-museu-de-lempor-
da-en-perill/

La Fábrica de Vidrio 
la Trinidad de Sevi-
lla se ha salvado

Queridos amigos y amigas de TIC-
CIH-España: después de más de ocho 
años de actividad reivindicativa, por 
fin, hemos conseguido salvar la Fábri-
ca de Vidrio la Trinidad de Sevilla. Es 
un ejemplo único, construida en 1902, 
un excelente ejemplo de arquitectura 
industrial, guarda un importante acer-
vo de utillaje y maquinaria (más de 
2.000 moldes de productos), mante-
nemos relación directa con maestros 
vidrieros que podrán continuar la acti-

vidad y su barrio, el de Miraflores y del 
Retiro Obrero, quiere a la fábrica como 
su gran seña de identidad. Os adjunto 
la noticia de prensa. Sirve para que no 
cunda el desánimo. Para que confir-
memos nuestra posición en defensa 
del patrimonio industrial. Y para ello 
se puede difundir este buen resultado 
del trabajo de vecinos, profesionales y 
asociaciones.

Mostra de Creació en 
Territori

El passat dia 13 de novembre a la 
sala d’actes de l’IEV (Institut d’Estudis 
Vallencs), es va inaugurar la mostra 
CREACIÓ EN TERRITORI  II Mostra de 
cinema de Barris (Valls), que es va 
dur a terme els dies 13,14 i 15 i en 
el marc de la qual es van fer algunes 
activitats paral·leles.
Aquestes activitats es varen incloure 
dins el context del l’any del patrimoni 
industrial europeu 2015.
Es varen projectar diversos curtme-
tratges, i reportatges que tenien com a 
eix vertebrador “el barri com a entitat 
creadora”.
El dissabte es va fer una ruta industrial 
sobre el terreny. Per a més informació: 
www.creacióenterritori.org
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Premis bonaplata 
2014

El passat dia 16 de desembre va tenir 
lloc l’entrega de premis en la 22a edi-
ció dels Premis Bonaplata i la 16a dels 
Premis Bonaplata Joves.
Els Premis s’han adaptan a les noves 
exigències i perspectives que actual-
ment assumeix el patrimoni i l’arqueo-
logia industrial, amb objectiu de donar 
a conèixer el gran esforç i treball que 
representa viure, estudiar, preservar, 
difondre i recuperar el nostre patrimo-
ni industrial.
Els nostres Premis Bonaplata s’han 
convertit en un referent del Patrimoni 
Industrial a casa nostre i també mès 
enllà de las nostres fronteres, i, tant 
es així, que el Consell d’Europa, està 
interessat en posar en marxa, amb la 
nostre col·laboració, un “premis joves” 
a nivell europeu, que anirien fins als 
18 anys.
Hem de veure com es pot materialitzar 
aquesta encertada iniciativa.
Els Premis estan agrupats en tres ca-
tegories:
Premi Estudis Fundació Caixa 
d’Enginyers, que fa èmfasi en el co-
neixement i investigació del patrimoni 
industrial i tècnic.
Premi Rehabilitaciò, tant de béns 
mobles com immobles que valora la 
qualitat de l’actuació feta i el respecte 
a la funció inicial del bé.

Premi Especial de Patrimoni, en 
diversos vessants: el de difusió, el de 
turisme industrial, el de didàctica i el 
de col·laboració amb l’AMCTAIC. Dins 
d’aquest Premi Especial de Patrimoni 
el mNACTEC té el seu propi, adreçat a 
persones o institucions que de manera 
significativa vetllen i treballen per as-
solir els objectius, ja sigui difonent-los, 
promocionant-los o col.laborant amb 
el Sistema Territorial del mNACTEC.

Aquest any els guanyadors són:

PREMI ESTUDIS FUNDACIÓ CAIXA 
D’ENGINYERS
S’han donat dos premis ex-aequo a 
dos llibres:
 -Espais Recobrats. Els nous usos 
del patrimoni industrial català, un 
molt bon recull dels més destacats 
treballs de reutilització dels edificis de 
patrimoni industrial dels últims trenta 
anys. Visió fonamentalment arquitec-
tònica, amb molt bona documentació 
fotogràfica.
-El quarter de sant Pere. Història 
d’un barri amagat de Ciutat Vella, 
l’evolució de les manufactures i del 
treball artesanal cap a la indústria i la 
creació de les primeres fàbriques de 
Catalunya. 
També s’ha atorgat un accèssit al 
treball: L’arquitectura industrial 
del desenvolupisme a Barcelona i 
els municipis limítrofs. Anàlisi de 

l’evolució de les tècniques cons-
tructives (1953-1973).

PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI
En la Categoria de Difusió s’han do-
nat dos premis ex-aequo, a: 
-l’exposició “Sant Adrià, La fàbrica 
de la Llum”
-l’exposició “Fabra&Coats fa Mu-
seu. Objectes; paraules i imatges. 
MUHBA Laboratori 3”.
En la Categorial Promoció del Tu-
risme Industrial s’ha premiat la guia  
“La sèquia de Manresa. 10 camins 
a l’entorn d’un canal medieval”.
En la Categoria d’una acció en el 
camp de la didàctica del patrimo-
ni industrial i tècnic s’ha premiat 
la proposta didàctica: “Descobrir el 
patrimoni Industrial del Vapor a 
Mollet del Vallès”.

PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI DE 
COL·LABORACIÒ AMB L’AMCTAIC 
s’han donat dos premis ex-aequo, a:
-Freixenet, coincidint amb el seu 
centenari 1914-2014.
-TMB, coincidint amb el 90 aniversari 
de la inauguració de la primera línia 
de metro Lesseps-Pl.Catalunya a Bar-
celona.

PREMI BONAPLATA REHABILITACIÓ 
DE BÉNS IMMOBLES 
A l’Escola Nova Electra de Terras-
sa en una nau de l’antiga AEG.

PREMI BONAPLATA RESTAURACIÓ 
BÉNS MOBLES
Al Museu del Ferrocarril de Vila-
nova i la Geltrú que custodia la lo-
comotora “MATARÓ” en representació 
de totes les associacions, institucions, 
empreses , entitats i persones que han 
fet possible la rehabilitació i reparació  
mitjançant el micromecenatge perquè 
tornés a funcionar.

PREMI COL.LABORACIÓ AMB EL
MNACTEC I EL SISTEMA TERRITORIAL
S’han donat dos premis ex-aequo a
-Sr. Joan Vilà Vilar, copropietari amb 
el seu germà Conrado de la empresa 
surera familiar Conrado Vilar S.A, a 
Sant Antoni de Calonge.
-Sr. Magí Puig i Gubern, pel seu 
constant treball d’ajut i col·laboració 
en la conservació i difusió del patri-
moni cultural, industrial blanquer i 
membre del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada, entitat fundadora del 
Museu de la Pell i Museu de la Ciutat).

BONAPLATA JOVES

Premi Fundació AGBAR
“Can Cabot: llum per a un poble”, 
aprofundeix en diversos aspectes vin-
culats amb l’aigua.
Premi Bonaplata Joves
”Labora-Fontbernat. Estudi d’una 
arma creada per les indústries 
de guerra de Catalunya durant la 
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Guerra Civil, 1936-1939”.
“Restauració Turbina Vilajoana”

També es van atorgar dues mencions 
especials a
“Els secrets del pati català” i  “Es-
tudi i reproducció en miniatura 
d’una roda hidràulica”

Activitats de l’Asso-
ciació 2015

Fòrum de Patrimoni 
Industrial
• La Innovació tecnològica, prota-
gonista de la industrialització de 
Catalunya
Jordi Maluquer de Motes, catedràtic 
d’història econòmica de la UAB.
Dilluns 26 de gener a les 18.30 h.
• Turisme i Patrimoni Industrial
Josep Huguet i Biosca, enginyer in-
dustrial i historiador i polític català.
Dilluns 16 de febrer a les 18.30 h.
• La modernitat històrica de l’ar-
quitectura de SEAT, un patrimoni 
en procés de desaparició
Francesc Prieto Rius, memorial demo-
crático de los trabajadores de la SEAT 
- Barcelona.
Dilluns 23 de març a les 18.30 h.
• L’entrada de la robòtica a la in-
dústria catalana
Josep Amat i Girbau, doctor enginyer 
industrial i professor emèrit de la UPC. 
Catedràtic d’Arquitectura i Tecnologia 
del Computador.
Dilluns 20 d’abril a les 18.30 h.
• Enginyeria i arquitectura: les 
obres de la Sagrada Família
Jordi Bonet i Armengol, arquitecte di-
rectori i coordinador de les obres del 
temple de la Sagrada Família fins el 
2012
Dilluns 25 de maig a les 18.30 h.
• Existeixen encara les Colònies 
Industrials? El cas de la Selva.
Xavier Martí Ylla, historiador i perio-
dista.
Dilluns 29 de juny a les 18.30 h.

• Història d’un barri amagat de 
Ciutat Vella
Josep Mª Vilumara, Mª Teresa Canals i 
Jaume de Bargas
Dilluns 21 de setembre a les 18.30 h.
• Barcelona, ciutat de fàbriques
Mercè Tatjer i Mir, historiadora i geò-
grafa urbanista.
Dilluns 26 d’octubre a les 18.30 h.
• “Theatrum Machinarum“
Josep Alabern Valentí, enginyer indus-
trial superior, director-gerent d’Aigües 
de Manresa i president de l’AMCTAIC.
Dilluns 23 de novembre a les 18.30 h.

Lloc: Associació d’Enginyers Industri-
als de Catalunya 
Activitat gratuïta
Per confirmar assistència via on-line a 
secretaria@amctaic.org o bé per telè-
fon al 93 780 37 87

Sortides
• Parc de Bombers de la Vall d’He-
bron
23/01/2015
Sortida divendres tarda
Visita tècnica guiada al Parc de Bom-
bers de la Vall d’Hebron i magatzem 
de material històric dels Bombers de
Barcelona.
• Vilassar de Dalt
14/02/2015
Visites i recorregut pel Teatre de la 
Massa, Celler de Can Bruguera, La 
Fàbrica de Can Manyer i els Forns Ro-
mans de la Fornaca.
• Mines de Sal i potassa Iberpo-
tash
10 o 11/04/2015 (per determinar)
Sortida de tot el dia
Visita tècnica guiada per l’explotació 
de potassa més important d’Europa i 
Colònia Rosal.
• Ogassa, Sant Joan de les Aba-
desses i Ripoll
16/05/2015
Sortida de tot el dia
Visita al Museu de les mines de Ogas-
sa, monestir de Ripoll i Sant Joan de 
les Abadesses.

• Patrimoni Industrial del Segrià 
Nord
19/09/2015
Sortida de tot el dia
Visita a la Mata de la Pinyana, colònia 
Serra y Compañia, la paperera La Leri-
dana i la colònia tèxtil d’Alcanís.
• Les Fonts de Montjüic
16 o 17/10/2015 (per determinar)
Sortida de tarda
Visita a l’interior de les fonts.
• Mora la Nova, Pinell de Brai
14/11/2015
Sortida de tot el dia
Visita al Centre Cultural del Ferrocarril 
de Móra la Nova i celler cooperatiu 
Pinell de Brai.

Viatges
• Croàcia industrial ampliat
19-24 de juny
Viatge amb avió. Visita amb autocar 
per Rijeka, amb visites a diferents 
elements de patrimoni industrial 
de la població. Passeig amb vaixell 
per la badia fins a Opatija. Visita de 
la península d’Istria, i Rasa (colònia 
industrial des de 1935). Fortifica-
ció militar de Pula, Austria, visita de 
l’amfiteatre Romà, fortalesa i arsenal 
austrohongarès, port i Museu Naval 
de Pula. Visita de Rovinj, passant pel 
túnel d’Ucka per gaudir del paisatge 
càrstic de Croàcia.

• Cartagena
12-15 de març

Viatge amb autocar. Cartagena i l’Ar-
senal (visita exclusiva). Llano del Beal, 
Parque Ambiental Huerto Pío, Cabezo 
Rajao, Portmán i Parque Minero La 
Unión.

signatura del conve-
ni entre La Fundació 
Agbar i l’AMCTAIC

El passat dia 11 de novembre de 
2014, va tenir lloc a la Torre Agbar la 
signatura del conveni entre La Funda-
ció Agbar i l’AMCTAIC. Per la Funda-
ció Agbar va signar la seva directora, 
Victoria Eugenia Martínez Fraile i per 
l’AMCTAIC, el seu president, Josep 
Alabern.
Les relacions entre ambdues institu-
cions ja vénen de temps i han estat 
profitoses per les dues parts. L’objecte 
d’aquest conveni és aprofundir aques-
tes relacions. En el futur, la Fundació 
Agbar s’encarregarà de patrocinar els 
Premis Bonaplata Joves que l’AMC-
TAIC concedeix amb periodicitat anual. 
D’acord amb els termes del conveni, 
una persona significada de la Funda-
ció formarà part del Jurat dels Premis 
Bonaplata Joves juntament amb els 
especialistes que el conformen.
D’altra banda un dels Premis es con-
cedirà a un treball dedicat a l’aigua o a 
temes que hi estiguin relacionats.
L’AMCTAIC es felicita d’haver aconse-
guit aquesta col·laboració que desitja 
que sigui llarga i profitosa.
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