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Editorial
El passat 25 de maig es van ce-

lebrar eleccions municipals amb uns re-
sultats que globalment han dificultat, més 
que en ocasions anteriors, la formació 
dels consistoris. Han entrat molts regidors 
que ho seran per primera vegada i forma-
cions polítiques amb noves idees i formes 
de fer. Sàvia nova sempre desitjable.

Esperem que a primers de se-
tembre els nous ajuntaments funcionin ja 
amb normalitat.

Un dels objectius de la nostra asso-
ciació, la protecció del patrimoni industrial, 
és un dels objectius que demanaríem que es 
tingués en compte de manera important per 
part dels nous responsables municipals.

Sabem que hi ha moltes altres 
necessitats que estan molt lligades a 
la vida i el benestar de les persones, 
que els recursos són escassos i que 
l’obligació dels polítics és repartir el 
pressupost de manera que es puguin 
cobrir el màxim nombre de necessitats. 
És fàcil, doncs, deixar la cultura en ge-
neral en un segon pla. Els ajuntaments 
tenen competències importants en 
el camp del patrimoni en general i de 
l’industrial en particular, i hauríem de 
fer que cadascun de nosaltres recordés 

aquests fets als seus responsables di-
rectes. Potser els podríem dir que no és 
el moment d’abocar recursos ens grans 
obres sinó d’abocar diners a   l’estudi 
i catalogació no només d’edificis, sinó 
també d’arxius i maquinària. De mo-
ment n’haurem assegurat la conser-
vació i més endavant podrem restau-
rar-los i inaugurar-los.

D’altra banda, tenim a la vista 
unes noves eleccions importantíssimes 
per al futur del nostre país, hem de de-
sitjar també que el final d’una etapa i el 
començament d’una de nova facin que 
el Govern continuï donant importància a 
les funcions del mNACTEC (Museu Na-
cional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya) i que pugui continuar la bona 
relació entre el Museu i la nostra asso-
ciació, que, com sabeu, fa més de trenta 
anys va ser decisiva per crear aquest 
museu. Un cop més, la societat civil en 
aquell moment es va moure per comen-
çar a crear el que ara denominaríem es-
tructures d’estat.

Nosaltres, l’AMCTAIC, vam apor-
tar el nostre gra de sorra ajudant a crear 
el Museu, i desitjem, per tant, en la nova 
situació poder continuar la bona relació i 
que l’AMCTAIC pugui continuar treballant 
per aportar idees i suport al Museu, el seu 
museu.

Assumpció Feliu i Torras
Vicepresidenta

Lliurament dels Premis Bonaplata 2014
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Barcelona era al darrer terç del 
segle XIX una ciutat en plena expansió. 
El creixement demogràfic, la industrialit-
zació i sobretot l’enderroc de les muralles 
el 1854 van donar el tret de sortida d’una 
nova ciutat, la de l’Eixample. 

En aquest context, el 19 de juny 
de 1867 es va constituir a Lieja (Bèlgica) 
la Compagnie des Eaux de Barcelone. El 
seu objectiu era dotar aquest nou barri de 
la infraestructura d’abastament que man-
cava a Barcelona fins aleshores amb l’ai-
gua provinent de l’aqüífer de Dosrius (Ma-
resme). El 1882 es va constituir la Societat 
General d’Aigües de Barcelona (SGAB), 
que aviat va passar a controlar l’Empresa 
Concesionaria de Aguas Subterráneas del 
Río Llobregat i d’altres companyies priva-
des que operaven a Barcelona. 

A començaments de segle XX, 
Aigües de Barcelona va esdevenir l’ope-

rador responsable de la major part del 
proveïment d’aigua potable a Barcelona 
i els municipis del seu entorn, i va am-
pliar les seves instal·lacions per abastar 
una urbs que encara havia de créixer molt 
més. Per aquest motiu, el 1905 se li va 
atorgar la concessió per extreure aigua 
de l’aqüífer del riu Llobregat, cosa que va 
requerir la construcció d’una estació de 
captació i bombament d’aigua a Cornellà 
de Llobregat. 

La Central Cornellà
La Central Cornellà, projectada 

per l’arquitecte modernista Josep Amar-
gós i Samaranch, es convertiria a partir 
de la seva inauguració el 1909 en la prin-
cipal captació d’aigua de l’àrea metropo-
litana de Barcelona. 

La tecnologia implantada com-
binava els primers motors elèctrics, en-

carregats de bombar l’aigua dels pous, 
amb les versions més sofisticades de 
màquines de vapor, per generar electri-
citat i impulsar l’aigua fins als dipòsits 
d’Esplugues de Llobregat i de la munta-
nya de Sant Pere Màrtir. Les Aigües, com 
seria anomenada popularment la Central 
Cornellà, passava així a formar part d’un 
paisatge dominat per les extensions agrí-
coles de la vall baixa del Llobregat, i de 
la vida d’un municipi que es convertiria 
en epicentre de la transformació metro-
politana. El progrés tecnològic va deixar 
obsoleta la maquinària original de vapor 
disposada a la Central Cornellà cap als 
anys trenta del segle XX. No obstant això, 
aquesta instal·lació va ser conservada per 
la companyia i els seus treballadors amb 
tal cura que, a dia d’avui, és una de les 
indústries de vapor més valuoses d’Euro-
pa, i constitueix en l’actualitat el patrimoni 
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principal del Museu Agbar de les Aigües, 
juntament amb l’edifici que l’allotja. La 
Central Cornellà continua sent una in-
dústria en funcionament i constitueix un 
node de la xarxa de proveïment d’aigua 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, tant 
pel que fa a la impulsió com a l’extracció 
i manteniment de l’aqüífer, i és encara en 
l’actualitat una reserva hídrica estratègica.

La Central Besòs
A principis de segle XX , Aigües 

de Barcelona va construir una altra cen-
tral per aprofitar les aigües subterrànies, 
en aquest cas del riu Besòs, que amb el 
pas dels anys ha esdevingut un altre pa-
radigma de la conservació del patrimoni 
industrial de la companyia. Inicialment, 
a la Central Besòs es van explotar dos 
pous d’aigua que permetien l’extracció 
de 30.000 metres cúbics diaris. Aques-
ta extracció es feia mitjançant bombes 
elèctriques d’una potència total de 1.700 
cavalls, amb un equip de vapor de reser-
va. La instal·lació va quedar en desús als 
anys vuitanta a causa de la contaminació 
del riu i l’aqüífer del Besòs. A principis de 
segle XXI, més de cent anys després de 
la seva construcció, Aigües de Barcelona 
va recuperar una planta que a dia d’avui 
continua en ple rendiment i contribueix a 
garantir el subministrament de Barcelona 
mitjançant tecnologies innovadores.

Bona part d‘aquesta maquinària, 
així com els edificis originals de l’estació, 
es conserven actualment a les instal·laci-
ons de la Central Besòs i són una mostra 
molt rellevant del procés d’industrialitza-
ció que va viure Catalunya a la fi del segle 
XIX i principi del XX.

El Torreó del Tibidabo
A banda d’aquestes dues plantes, 

hi ha un altre edifici patrimonial centena-
ri d’Aigües de Barcelona que forma part 
des de fa més d’un segle de la silueta de 
la ciutat. En aquest cas, de Collserola: el 
Torreó del Tibidabo. Inaugurat el 1905, el 
dipòsit del Tibidabo permetia garantir el 

subministrament a les noves construcci-
ons que començaven a poblar la munta-
nya del Tibidado, en especial les de la Co-
lònia del Doctor Andreu, fins a Sant Pere 
Màrtir, passant per Vallvidrera. El Torreó, 
dissenyat per l’arquitecte modernista Jo-
sep Amargós i Samaranch, el mateix que 
va projectar la Central Cornellà, havia de 
reflectir l’esperit de progrés i modernitat 
que la ciutat estava experimentant. L’au-
tor, a més, va tenir molt en compte que la 
seva obra modificaria el perfil d’un dels 
cims ensenya de la ciutat. Construïda 
amb maó, la torre destaca per la seva ins-
piració renaixentista i  pels seus elements 
decoratius modernistes: rajola de colors, 
ferro vist i pedra natural. Al seu interi-
or va allotjar un dels primers ascensors 
elèctrics d’Espanya, capaç de pujar fins 
a catorze persones. A dia d’avui, l’edifici 
està inclòs en el Catàleg de Patrimoni Ar-
quitectònic de Barcelona.   

Un museu on vius l’aigua i més de 
cent anys d’història 

Precisament és el Museu Agbar 
de les Aigües l’exemple més fefaent de 
l’esforç d’Aigües de Barcelona per con-
servar el seu patrimoni industrial i per 
posar-lo al servei de la ciutadania. 

El 2001, la Fundació Agbar va 
emprendre el projecte de rehabilitació de 
les instal·lacions històriques de la Cen-
tral Cornellà, amb l’objectiu de preservar 
el patrimoni arquitectònic i industrial, i 
obrir-lo al públic. La Central Cornellà és 
una instal·lació que han conservat amb 
passió, orgull i entusiasme persones molt 
diverses en tots els nivells de l’empresa 
al llarg d’un segle. En conseqüència, el 
Museu Agbar de les Aigües és un mo-
nument a la història quotidiana dels seus 
treballadors per assegurar a la ciutadania 
un servei bàsic essencial, com és el sub-
ministrament d’aigua potable.

Aquesta és avui una planta indus-
trial en ple funcionament, fet que dóna al 
Museu un valor afegit, ja que visitar-lo és 
a la vegada un viatge al passat industrial 

i un descobriment dels sistemes actuals 
d’abastament.

El Museu Agbar de les Aigües va 
obrir les portes el juny de 2004, com un 
museu contemporani dedicat a l’aigua. 
Entre els seus objectius principals desta-
quen els següents:

- Conservar, posar en valor i inter-
pretar el patrimoni industrial i arquitectò-
nic de primer ordre que li ha estat llegat.

- Captar els diferents públics i di-
vulgar el coneixement de l’aigua com a 
substància i els valors ambientals i cultu-
rals associats, en pro d’una sensibilització 
per a un desenvolupament sostenible.

- Ser una eina al servei d’Agbar 
en el marc de les relacions institucionals 
i del compromís amb la societat i les per-
sones, dirigit als seus grups d’interès.

La voluntat de fer un museu que 
presentés l’aigua d’una manera calidos-
còpica i transdisciplinar va suposar un 
ambiciós projecte museogràfic que tenia 
com a objectiu combinar, en un mateix 
espai, el patrimoni arquitectònic i indus-
trial, amb les mirades científica, històrica, 
tecnològica, ambiental i cultural de l’ai-
gua. El resultat és una exposició, orga-
nitzada en àmbits diferenciats, amb pre-
sència d’elements interactius i recursos 
audiovisuals.

L’exposició permanent està situa-
da a l’interior del gran edifici modernista, 
El seu interior està constituït per tres naus, 
que reben el nom de Sala de Calderes, 
Sala de l’Electricitat i Sala de Màquines. A 
l’interior seu hi ha la instal·lació hidràuli-
ca de vapor destinada a produir l’energia 
necessària per accionar les bombes del 
pou Fives Lille i les grans bombes d’im-
pulsió encarregades d’injectar l’aigua a la 
xarxa. Cadascuna de les naus conserva 
actualment una mostra representativa i 
en perfecte estat de l’originària instal·la-
ció hidràulica de vapor.

Instal·lació hidràulica de vapor
La nau principal de l’edifici 

d’Amargós o la sala de Calderes alberga-
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va originàriament sis calderes dobles que 
convertien l’aigua en vapor.

El vapor accionava quatre mà-
quines d’última generació, situades a 
l’anomenada Sala de l’Electricitat. Fabri-
cades a París per la Société Lyonnaise de 
Mécanique et d’Électricité, transformaven 
el moviment en electricitat. L’energia era 
transportada per cable aeri fins al pou Fi-
ves Lille, les bombes elevaven l’aigua des 
de 30 metres de profunditat i l’enviaven al 
dipòsit d’equilibri, on era emmagatzema-
da temporalment.

La tercera nau de l’edifici 
d’Amargós, la Sala de Màquines, estava 
equipada amb dues bombes de fabrica-
ció holandesa que també es movien amb 
la força del vapor generat a les calderes. 
Cadascuna tenia una potència de 750 CV, 
suficient per injectar l’aigua a les cano-
nades i als dipòsits de la xarxa de prove-
ïment urbà.

La xemeneia
A l’exterior de l’edifici d’Amargós 

i Samaranch es troba la xemeneia, de 50 
metres, símbol del passat industrial i au-
tèntic referent en el territori. La rehabilita-
ció de l’entorn de la xemeneia ha posat al 
descobert un petit fragment de la galeria 
que unia les calderes amb la xemeneia 
i que havia funcionat com a sortida dels 
fums resultants de la combustió del car-
bó.

Els pous
Els pous de la Central Cornellà, 

fora del recinte del Museu, extreuen les 
aigües subterrànies de l’aqüífer. El pou 
més antic i emblemàtic és l’anomenat 
Fives Lille, que data de 1905 i del qual 
encara avui s’extreu aigua a gairebé 35 
metres de profunditat. 

Des dels jardins del Museu es 
poden observar dos pous de la dècada de 
1930 que es caracteritzen per la seva for-
ma cilíndrica i per l’absència d’elements 
decoratius.

Els dipòsits d’equilibri
En aquests grans magatzems 

hídrics, l’aigua potabilitzada reposa breu-
ment fins que inicia el seu viatge per les 
canonades. L’increment constant de la 
demanda d’aigua ha obligat a construir 
dipòsits cada vegada amb més capacitat.

El més emblemàtic d’aquests 
dipòsits és segurament l’anomenat Di-

pòsit Circular, construït l’any 1955, espai 
originàriament concebut com a dipòsit 
d’equilibri, avui destinat a acollir exposi-
cions, concerts, espectacles i una llarga 
llista d’activitats. Aquest emblemàtic es-
pai ha estat reformat de nou aquest any, 
per esdevenir l’Àgora Agbar, un auditori 
i espai polivalent que conjuga patrimoni 
industrial i nous usos.
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A baix, pou Fives Lille
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Aquí s’emmagatzemava l’aigua 
abans de ser impulsada cap a la ciutat. 
Construït el 1954, amb 2.000 m³ de 
capacitat, va deixar de funcionar el 2003 
en ser substituït per un de nou de més 
capacitat.

En l’exposició permanent també 
trobem un recorregut per la història de 
l’abastament a la ciutat de Barcelona i 
la seva àrea metropolitana, així com una 
aproximació a aspectes relacionats amb 
la higiene i la salut, les propietats físiques 
i químiques de l’aigua i, fins i tot, el seu 
sabor i olor, a través d’objectes i docu-
ments que dialoguen amb mòduls inte-
ractius i audiovisuals.

Una nova mirada al patrimoni indus-
trial (2006-2009)

Amb l’objectiu de millorar la 
comprensió dels visitants del patrimo-
ni del Museu, el 2006 es van iniciar les 
primeres accions de millora de l’exposició 
permanent.

Després d’aquesta intervenció, 
es va incorporar un nou espai d’interpre-
tació de la Central Cornellà i una presen-

tació de l’àmbit patrimonial de l’exposi-
ció mitjançant un audiovisual interactiu 
que permet explorar el mecanisme de 
les calderes i les diferents màquines de 
vapor, i la posada en marxa d’una de les 
generatrius.

El premi Micheletti
El Museu Agbar de les Aigües va 

ser guardonat amb el premi Micheletti 
2010, considerat un dels màxims guar-
dons europeus de museologia. El lliura-
ment del premi va tenir lloc durant la ceri-
mònia dels European Museum of the Year 
Awards, celebrada el 22 de maig d’aquell 
any a Tampere (Finlàndia). Va ser la pri-
mera vegada que un museu espanyol re-
bia aquest guardó.

El jurat va destacar el valor del 
patrimoni industrial conservat i exposat 
en paral·lel amb la maquinària actual 
en funcionament, així com la dinamitza-
ció cultural i expositiva del patrimoni, la 
forta vocació educativa que desenvolupa 
el Museu Agbar de les Aigües i la mi-
rada calidoscòpica i rigorosa a l’entorn 
de l’aigua des del punt de vista científic, 

mediambiental, històric, social, ètic i hu-
manista.

El Museu del segle XXI
El 2014, coincidint amb el 10è 

aniversari de la inauguració del Museu 
Agbar de les Aigües, es va anunciar el 
projecte de renovació del Museu. L’ob-
jectiu, convertir-lo en un complex mu-
seístic del segle XXI, adaptat a les noves 
formes de visió i comunicació, en el qual 
el patrimoni sigui un punt de partida cap 
a un museu experiencial en què l’aigua 
estigui present per tot arreu, i on s’ex-
pliqui la gestió de l’aigua a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona des d’una visió 
global i interactiva, sense perjudici d’una 
aproximació científica, geogràfica, urba-
na, etc.

Dins d’aquest nou projecte mu-
seístic el jardí prendrà un protagonisme 
especial, com a espai obert, proper al 
visitant, accessible al ciutadà, amb la 
voluntat de convertir-lo en un lloc de re-
ferència de l’entorn, un punt de trobada 
lúdic i agradable, apte per a diferents 
usos.
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Els primers noranta anys del metro de Barcelona

El 30 de desembre de 1924 ha 
quedat com una data altament significativa 
per a Barcelona. Aquell dia s’inaugurava 
oficialment i amb la màxima pompositat la 
primera línia de metro, promoguda per la 
companyia Gran Metropolitano de Barce-
lona, SA. L’endemà el podrien estrenar els 
barcelonins, pagant el preu del bitllet, que 
valia entre 20 i 30 cèntims. Un any i mig 
més tard s’obriria al públic una segona lí-
nia, la coneguda com el Transversal, també 
de la mà de la iniciativa privada. 

Culminaven així, en el regnat 
d’Alfons XIII i sota el govern autoritari de 
Primo de Rivera, els esforços d’enginyers, 

emprenedors i autoritats públiques per 
dotar Barcelona d’un sistema de transport 
massiu i eficaç, a l’altura de les ambici-
ons d’una ciutat que s’estava redefinint 
després d’haver superat la cotilla de les 
muralles que la constrenyien i d’haver ab-
sorbit els municipis de l’entorn. L’Eixample 
es configurava com el nou centre urbà i els 
carruatges i els tramvies eren insuficients 
per a les necessitats de desplaçament dels 
barcelonins del segle XX.

Amb el metro la ciutat començava 
a posar-se a l’altura de les grans urbs eu-
ropees i americanes, que des de finals del 
segle XIX i principis del XX havien optat pel 

ferrocarril urbà subterrani per fer un salt 
endavant en la mobilitat massiva. Al princi-
pi només servia per fer un curt trajecte, en-
tre la plaça de Catalunya i l’exvila de Grà-
cia, però els plans eren força ambiciosos. 

En els noranta anys transcorre-
guts des d’aleshores, la xarxa de metro 
ha crescut fins als 102,6 quilòmetres i les 
141 estacions actuals, i transporta més 
d’un milió de persones diàriament. S’ha 
convertit, així, en el transport públic més 
utilitzat i en un factor decisiu de la millo-
ra de la qualitat de vida dels ciutadans, 
que li donen notes molt altes, i d’impuls 
al desenvolupament econòmic de l’àrea 
metropolitana, a més d’un referent pel 
que fa a sostenibilitat, accessibilitat i in-
novació. A curt termini, a més, el 2016 la 
xarxa creixerà amb una vintena de quilò-
metres i quinze estacions més d’una línia, 
la 9/10, que funciona sense conductor.

Santiago Torres
Director de la Fundació TMB

El 30 de desembre de 1924 s’inaugurava el transport públic que canviaria la 
manera de moure’s dels barcelonins. Actualment la xarxa de metro compta 
amb més de 102 quilòmetres de longitud i s’hi fan més d’un milió de viatges 
cada dia.

A dalt, l’infant Ferran de 
Baviera, en representació 
del rei Alfons XIII, inaugura 
la línia del Gran Metro, 
el 30 de desembre de 
1924, al capdavant d’una 
nodrida representació 
d’autoritats civils, militars 
i eclesiàstiques.
Arxiu TMB
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Els orígens
La xarxa de metro de Barcelona va 

néixer a partir de dues iniciatives empresa-
rials paral·leles que es desenvolupen als 
anys vint del segle passat, tot i que els pri-
mers projectes daten de la dècada anterior. 
La primera a constituir-se va ser la societat 
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, SA, 
que promovia una línia subterrània de fer-
rocarril que enllacés les terminals de Sants 
i Sant Martí. Per això se’l va anomenar 
Transversal.

Posteriorment es fundaria una se-
gona societat, Gran Metropolitano de Bar-
celona, SA (popularment Gran Metro), que 
pretenia construir una línia entre Colom i 
Gràcia. Les obres del Gran Metro es van 
iniciar a finals del1921, i l’any 1922 co-
mençarien les del Transversal.

En aquell temps excavar túnels de 
gran diàmetre al centre d’una ciutat era tot 
un desafiament. El Gran Metro va escollir 
el mètode belga de perforació en mina, a 
partir de diferents pous situats al llarg del 
trajecte, el primer dels quals era a la plaça 
de Catalunya.

Les obres van alterar considera-
blement la vida quotidiana dels barcelo-
nins, especialment a la Rambla, centre 
neuràlgic de la ciutat, on els treballs es van 
fer a cel obert, cosa que va generar pro-
testes. Per mitigar el rebuig  la companyia 
va decidir treballar per fases, en trams de 
quaranta metres. A més, l’evacuació de les 
terres es feia de nit perquè la pols era la 
principal queixa de comerciants i vianants.

Parlar dels inicis del metro de Bar-
celona obliga a esmentar els seus primers 
trens, els denominats –a partir de 1964– 
de la sèrie 300. I és que van ser unes mà-
quines excepcionals per la seva longevitat. 
Van estar en funcionament més de seixan-
ta anys, des de la inauguració fins a finals 
de 1987, quan van ser retirades les darre-
res unitats. 

Els deu combois originals, de dos 
cotxes cadascun, van ser subministrats per 
la Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques, SA, de Bilbao, entre 

els anys 1920 i 1923. A cada cotxe hi po-
dien viatjar com a màxim 168 passatgers. 
El 1999, amb motiu del 75è aniversari, es 
van recuperar tres cotxes originals, els M1, 
M6 i M8 segons la numeració inicial, que 
formen part de la col·lecció de vehicles de 
la Fundació TMB i fan viatges nostàlgics 
per la línia 2 almenys un cop l’any.

Aquests trens són part dels que 
van donar servei a les primeres quatre es-
tacions: Catalunya, Aragó –actual Passeig 

de Gràcia–, Diagonal i Lesseps. Un recor-
regut de 2.470 metres que ara semblen 
ben poca cosa dins els 18,4 quilòmetres 
de l’actual línia 3. Hi havia dues estacions 
més en construcció, Liceu i Fontana, que 
s’hi van afegir el 1925.

L’arquitectura de les estacions del 
Gran Metro s’inspirava en la del Metropo-
litano Alfonso XIII de Madrid, que alhora 
havia pres com a referent el de París. La 
decoració tenia com a base el revestiment 
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A dalt, tren de la sèrie 400 
aturat a Mercat Nou l’any 
1958. L’estació va ser 
reformada completament 
entre el 2007 i el 2009. 
Arxiu TMB

A l’esquerra, l’estació de 
Jaume I del ramal de 
Correus del Gran Metro, 
tal com era en temps de 
la Segona República. 
Arxiu TMB
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amb rajola blanca bisellada en què s’en-
castaven motllures ceràmiques de reflexos 
metàl·lics, i el terra estava pavimentat amb 
peces hexagonals prefabricades de formi-
gó. Les entrades al túnel estaven emmar-
cades amb dibuixos policromats sobre ra-
joles de ceràmica. Un d’aquests paraments 
decoratius originals, obra de l’artista valen-
cià Francesc Aguar, es conserva a l’estació 
de Fontana.

Dos projectes independents
L’inici del metro com a projecte 

privat sota concessió pública explica que 
Gran Metro i Transversal gestionessin i 
avancessin per separat en els seus projec-
tes, que trigarien a tenir un simple enllaç. El 
1934, les dues companyies havien ampliat 
les seves línies respectives, i el Gran Metro 
ja tenia un segon ramal que, per sota de la 
via Laietana, anava fins a Correus.

Però la Guerra Civil va frenar 
bruscament el desenvolupament de la 
xarxa. Les conseqüències polítiques i eco-
nòmiques del conflicte, la postguerra i la 
Segona Guerra Mundial van provocar que 
fins a l’any 1950 només s’obrís una nova 

estació, la de Ferran, que ampliava modes-
tament la línia Lesseps-Liceu. Durant la 
guerra, a més, el funcionament de la xarxa 
es va veure molt afectat per la utilització 
dels túnels com a magatzem de material 
bèl·lic o com a refugi de la població civil 
durant els bombardejos. I encara un altre 
entrebanc: el Govern va derogar totes les 
concessions ferroviàries amb ample de via 
espanyol. Com que el Transversal s’havia 
construït sota aquest estàndard, la llei va 
paralitzar-ne el creixement.

L’impuls es reprendria als anys 
cinquanta. Comença el desenrotllisme 
i Barcelona experimenta un creixement 
urbanístic important cap al Besòs que 
fa necessari dotar la zona de serveis 
de transport públic, cosa que permet al 
Transversal ampliar el seu abast. És així 
com l’actual línia 1 es consolida com l’es-
pina dorsal del sistema. El juny de 1956 
finalment es construeix un passadís que 
comunica les dues estacions de Catalu-
nya, cosa que afavoreix el transvasament 
de viatgers entre el Transversal i el Gran 
Metro. És també en aquest període que 
s’inicia el procés de fusió de les dues 

companyies i la seva municipalització, i 
apareix una nova línia, la 2 (avui línia 5) 
entre La Sagrera i Vilapicina.

Inversions i manteniment
Als seixanta Barcelona segueix el 

seu creixement industrial i urbanístic. La 
població augmenta amb la immigració, i 
el metro ja transporta 140 milions de vi-
atgers anuals. Cal, doncs, que la ciutat es 
doti d’una política de transport públic que 
atengui la demanda creixent i garanteixi 
les inversions i el manteniment de les in-
fraestructures. En aquest període també 
culmina el procés de fusió de les compa-
nyies del Transversal i el Gran Metro i la 
municipalització de la xarxa, que passa a 
ser propietat exclusiva de l’Ajuntament. A 
partir d’ara, la llei preveu que el consistori 
es farà càrrec de les despeses d’explota-
ció de les noves línies, mentre que l’Estat 
assumirà els costos d’infraestructura. Es 
blinda, així, el finançament de la xarxa.

L’aplicació del pla d’urgència per-
met executar un paquet important d’ampli-
acions, modificacions i millores a la xarxa, 
ara ja pública. Així, es prolonga la línia 1 

El tren històric M1-
M6-M8, que preserva la 
Fundació TMB, en una de 
les sortides nocturnes 
que fa periòdicament per 
la línia 2. 
Arxiu TMB
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i es modifica i amplia el primer ramal de 
l’antic Gran Metro, actual línia 3 (verda). 
Es prepara igualment el segon ramal, el de 
Correus, per transformar-lo en la línia 4 i es 

prolonga la línia 5. Es tracta d’una de les 
etapes més importants en el desplegament 
i la consolidació de la xarxa de metro de 
Barcelona.

Les celebracions dels cinquanta 
anys del metro, el 1974, coincideixen amb 
una etapa d’ampliacions de la xarxa. Els 
acords de finançament entre el Ministeri 
d’Obres Públiques i l’Ajuntament de Bar-
celona fan possible l’obertura al públic de 
noves estacions de la línia 3, que avança 

cap a la Zona Universitària, malgrat que 
encara està dividida en dos trams que no 
s’unificaran fins a mitjan 1982. Per l’altre 
costat, la línia 4 es prolonga cap a la zona 

portuària i acosta el barri del Poblenou al 
centre de la ciutat, amb un tram paral·lel 
a la costa. La línia 5 segueix obrint-se pas 
per altres municipis de l’àrea metropolitana 
i ja comunica Barcelona amb l’Hospitalet i 
Cornellà de Llobregat.

Competència autonòmica
L’arribada de la democràcia per-

met a l’Ajuntament crear l’entitat TMB, 
empresa primer municipal i més tard 

metropolitana. Amb aquesta operació, 
es pretén oferir un servei de transport 
públic en què la xarxa d’autobusos a la 
superfície i la de ferrocarril subterrani es 
complementin. A partir d’aleshores, la 
gestió de les dues modalitats de transport 
queden integrades per mantenir i millorar 
les prestacions i aprofitar al màxim les 
aportacions econòmiques públiques. En 
aquesta etapa, la infraestructura del me-
tro de Barcelona passa a dependre de la 
Generalitat de Catalunya, que, a proposta 
de la direcció del metro i l’Ajuntament, 
revitalitza el pla de millores i ampliacions 
que s’havia redactat el 1971.

La celebració dels Jocs Olímpics 
de 1992 suposa una gran concentració 
d’inversions a Barcelona (la major part de 
les quals, per millorar les infraestructu-
res). La xarxa de metro consolida la seva 
vocació metropolitana i, gràcies a les am-
pliacions de les línies 1, 4 i 5, penetra a 
l’Hospitalet i a Cornellà de Llobregat, i pel 
nord del Barcelonès arriba a Santa Colo-
ma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i 
Badalona. També hi ha una renovació im-
portant del material mòbil, equipat amb la 
tecnologia més moderna, que no només 
millora el servei, sinó també la segure-
tat dels viatgers. D’altra banda, la línia 
3 supera per fi la barrera psicològica de 
Lesseps, d’on no havia passat des de la 
inauguració, i arriba a Montbau.

Els anys postolímpics es dediquen 
a “cosir la xarxa”, en la descripció dels en-
ginyers. Es tracta d’ajustar totes les amplia-
cions executades en la dècada anterior, així 
com les que ja estan projectades, per millo-
rar les prestacions als viatgers, i continuar 
estudiant com donar cobertura a les zones 
urbanes encara poc comunicades. Les 
previsions indiquen que el transport públic 
metropolità tindrà un paper destacat en la 
mobilitat de persones en el tercer mil·lenni i 
s’han de coordinar els serveis i els recursos 
dels operadors i les diferents administraci-
ons. Per això es constitueix l’Autoritat del 
Transport  Metropolità (ATM). L’operació 
més destacada és la posada en marxa de 
la línia 2, llargament esperada.

ai
Arqueologia
Industrial

A dalt, l’estació El Mares-
me / Fòrum de la línia 4 
poc després d’obrir-se, el 
2003, per donar servei a 
la zona de Diagonal Mar.  
Arxiu TMB 

A baix, la línia 9/10
(a la foto, andana de La 
Sagrera) destaca per 
les solucions avançades 
de gestió, seguretat i 
informació.  
Arxiu TMB
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El bitllet únic
L’ATM consensua amb les admi-

nistracions que la formen i amb l’Adminis-
tració de l’Estat els contractes programa 
successius, que significaran una dotació de 
recursos econòmics per garantir la compe-
titivitat de la ciutat de Barcelona en relació 
amb altres ciutats europees. L’impuls inver-
sor portarà també noves ampliacions i pro-
longacions de les línies de metro previstes 
pel Pla d’infraestructures ferroviàries (PDI), 
la continuació de les obres d’adaptació de 
les estacions per a persones amb discapa-
citat, la compra de nous trens i la millora 
de les freqüències. La integració tarifària, 
que unifica tarifes i despenalitza el trans-
bordament, atrau nou públic. I a l’horitzó, 
la futura línia 9/10. Menys ambiciosa, però 

de gran importància estratègica, el 2003 
s’obre la curta línia 11, avui automatitzada.

Els darrers anys de la història del 
metro de Barcelona han estat presidits per 
l’arrencada de la línia 9/10, que des del 
2009-2010 disposa dels primers 11 quilò-
metres en servei d’un total de 50. Aquesta 
línia semicircular ha d’enllaçar Badalona i 
Santa Coloma de Gramenet amb l’Hospita-
let i l’aeroport de Barcelona-El Prat, passant 
per la part alta de Barcelona, els campus 
universitaris de Pedralbes, la Fira de Gran 
Via, el Parc Logístic i Mercabarna. Donarà 
servei a zones amb una gran demanda que 
fins ara no disposaven de transport públic 
ferroviari. Una vintena d’estacions seran 
intercanviadors que connectaran amb al-
tres sistemes de transport col·lectiu, com la 

xarxa de Rodalies, de l’alta velocitat, altres 
línies de metro, de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat i el tramvia.

Amb la línia 9/10 Barcelona no sols 
aspira a fer encara més metropolità el seu 
metro, sinó que se situa com a referència 
del transport del futur: més atractiu, més 
flexible, amb més informació de servei, 
eficient, sostenible, segur. L’ambiciosa am-
pliació de la xarxa avança, a pesar de les 
dificultats, i està empenyent l’adopció de 
pautes diferents d’organització i de relació 
amb els viatgers, que ja han assumit  com 
a normal que al tren no hi hagi conductor, ni 
tan sols cabina. Perquè en termes de mo-
bilitat urbana el repte és donar respostes 
als problemes d’avui i, en la mesura de les 
possibilitats, avançar-se als de demà.
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La Fábrica de la Luz de Cercedilla.
Una pequeña joya de patrimonio industrial 
a las puertas del Parque Nacional
de Guadarrama 
Un poco de historia

La Fábrica de la Luz, situada en 
el municipio de Cercedilla (Comunidad de 
Madrid), es una pequeña central hidroe-
léctrica construida por el Ayuntamiento de 
este municipio el año 1925. Está situada  
al pie de la carretera de las Dehesas, muy 
próxima al núcleo urbano, desde donde se 
inician una serie de recorridos históricos y 
naturales por el Parque Nacional del Gua-
darrama.

Cercedilla es un municipio si-
tuado a 1.200 m de altura en la Sierra 
del Guadarrama, al mismo pie del puerto 
de la Fuenfría, que posee un privilegiado 
emplazamiento entre espesos pinares. 
Desde que llegó el tren en 1888, al in-
augurarse la línea Villalba-Segovia, se 
convirtió rápidamente en un espacio de 
atracción como lugar de esparcimiento 
y segunda residencia para la burguesía 
madrileña. Pronto rivalizó con San Loren-

zo del Escorial, y se levantaron edificios 
de alquiler y lujosos hoteles al lado de la 
nueva estación. Se construyeron colonias 
de veraneo con chalets en los estilos más 
diversos, todos con su jardín rodeado de 
enrejado de hierro. Personajes ilustres de 
la burguesía e intelectualidad madrileña, 
como el pintor Joaquín Sorolla, el poeta 
Luis Rosales, el ministro Canalejas o el 
histólogo Ramón y Cajal, tuvieron su se-
gunda residencia en Cercedilla.

La presión de la burguesía vera-
neante influenció en que el fluido eléctrico 
llegara al pueblo relativamente pronto , 
comparado con otros municipios de la si-
erra que la obtenían de forma mucho más 
precaria e irregular. La Sociedad Hidráu-
lica del Guadarrama empezó a suminis-
trar electricidad al municipio en1908 de 
forma regular, pero el 29 de septiembre 
de 1925, fecha en que caducó el contra-
to, la elevada subida de las tarifas eléc-

tricas movió al Ayuntamiento a construir 
una pequeña central y aprovechar así 
los recursos hídricos del municipio. La 
Sociedad Hidráulica del Guadarrama, en 
desacuerdo con esta competencia, inter-
puso entonces un interdicto que perdería 
dos años después. 

La Central fue inaugurada en 
1925 por el alcalde Pantaleón de Fran-
cisco Martín, personaje recordado por la 
gran inversión en obra pública que realizó 
en los años que estuvo al mando de la 
alcaldía: el matadero municipal, la plaza 
de toros, el sanatorio de la Fuenfría o las 
escuelas municipales. Durante su manda-
to se inauguró también el tren eléctrico 
desde Cercedilla al Puerto de Navaderra-
da, que posibilitó el desarrollo del turismo 
de invierno. Tal avance experimentó el 
municipio en esos años que el rey Alfonso 
XIII  otorgó al Ayuntamiento de Cercedilla 
el título de “Excelentísimo”.

Montserrat Bofill 
Corominas 
Historia Viva
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Los habitantes del pueblo man-
tuvieron durante años dos tipos de su-
ministros simultáneos: el de la Compañía 
Hidráulica del Guadarrama (de pago) , 
llamada popularmente “la de Santillana”, 
y el de la Fábrica de la Luz (municipal y 
gratuito).

De día los habitantes de Cercedi-
lla se conectaban a la red general, pero 
por la noche, cuando veían que se ilu-
minaba la farola de la plaza, era la señal 
para desconectarse de la red eléctrica de 
pago y conectarse a la red gratuita pro-
cedente de la Fábrica de la Luz, mucho 
más barata. Se dice que, como no había 
contadores, un aguacil del Ayuntamiento 
era el encargado de mirar por debajo de la 
puerta para que no hubieran excesos en 
el gasto eléctrico.

Hasta 1979 la Central estuvo en 
funcionamiento, aunque con algún perío-
do inactivo,  con tres personas empleadas, 
dos en la central controlando la maquina-
ria y el funcionamiento, y una encargada 
del mantenimiento de las conducciones. 
En la central había una habitación para 
el empleado que debía hacer guardia du-
rante la noche, ya que era principalmente 
cuando funcionaba. 

A finales de los noventa un de-
creto del Ministerio de Industria obligó a 
las compañías eléctricas ya privatizadas 
a comprar la energía de las minicentra-
les. El Ayuntamiento de Cercedilla llegó al 
acuerdo con Iberdrola de no volver a abrir 
la Fábrica a cambio de que subvencionara  
un Centro de Interpretación en la Central,  
pero no hubo acuerdo y finalmente acabó 
realizando el proyecto la Comunidad de 
Madrid.

La central
Para la captación de agua se 

construyeron unos estanques próximos a 
la presa de las Dehesas para asegurar el 
aporte regular de agua a la Central. Una 
tubería forzada de hierro conducía el agua 
hasta la casa de máquinas para accionar 

la turbina y los generadores.
Estos depósitos situados en Ce-

rrocolgado se conocieron popularmente 
como los “Estanques de la Luz”. Tenían 
una doble función: durante el día sub-
ministraban agua de regadío y durante 
la noche daban suministro de agua a la 
Fábrica de la Luz, que solo funcionaba de 
noche, ya que se encargaba de iluminar 
el alumbrado público y algunas casas y 
negocios.

El edificio es de construcción ser-
rana, realizada como muchos con piedra, 
ladrillo visto alrededor de los vanos y la 
cubierta de tejas. En el interior el espacio 
es industrial, es decir, una planta abierta 
con el techo de dos aguas con vigas de 
madera.

Dos puentes-grúas eran utilizados 
para mover la maquinaria. Las ventanas 
con porticones de madera conservan la 
estética de las casas rústicas del entorno.

Se conserva toda la maquinaria 
original en excelente estado, ya que fun-
cionó hasta época reciente.  Es de gran 
interés el hecho de que tanto los moto-
res como los grupos electrógenos están 
fabricados todos en España, hecho poco 
frecuente si lo comparamos con centrales 

próximas, como la central “Salto el Olvi-
do” de Valsain, donde toda la maquinaria 
era extranjera.

En el interior se disponen dos 
grupos electrógenos, el más antiguo ac-
cionado por una turbina de 1925, y el se-
gundo, más tardío, se instaló para com-
plementar al primero y está accionado por 
un motor de gasoil

La turbina es de tipo Pelton, con 
sus álabes característicos en forma de 
doble cuchara, y fue construida por la 
empresa madrileña TEGSA (Talleres E. 
Grasset S.A.) de Madrid, empresa meta-
lúrgica fundada en 1895 y sita en el pa-
seo del Prado.

El motor de gasoil es un motor de 
barco Krupp, de 265 caballos de vapor, 
fabricado en Barcelona en 1947 por la 
empresa La Maquinista Terrestre y Marí-
tima. Esta empresa había funcionado en 
Barcelona, en el barrio de la Barcelone-
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Exterior de la Fábrica de la Luz

Inauguración de la Central, 
29 de septiembre de 1925.
Arxivo Municipal de 
Cercedilla
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ta, donde tenía sus talleres desde 1866, 
fabricando máquinas de vapor primero y 
motores de barco y ferrocarril. No sabe-
mos a que barco había pertenecido pero 
ya antes de la Segunda Guerra Mundial 
se fabricaron los motores Diésel para las 
motonaves Fernando Poo y Domine, con 
licencia Krupp.

La finalidad del motor era apoyar 
a la turbina Pelton en épocas de sequía  
accionando el generador eléctrico. El ga-
soil se almacenaba en un depósito sub-
terráneo y de allí, mediante una bomba 
eléctrica, se llevaba a un depósito elevado. 
Un compresor generaba aire comprimido 
que se acumulaba en una  bombona para 
después inyectarse en el motor.

Los generadores eléctricos son 
también de la empresa TEGSA de Madrid.

Cada grupo consta de un alterna-
dor y un generador de corriente contínua 
de una potencia de 125 y 2,8 KW respec-
tivamente.

El sistema de control representa-
do en el cuadro eléctrico no es el original, 
pero se mantienen los primeros transfor-
madores que posibilitaron el transporte 
de la electricidad a media tensión hasta el 
casco urbano de Cercedilla.

Recuperación e intervención 
museográfica

En el año 2004, bajo el mandato 
del alcalde Enrique Espinosa, la Comuni-
dad de Madrid, con la ayuda de fondos 
europeos de desarrollo agrícola, restauró 
el edificio y lo adecuó como centro de 
interpretación. Se destinó un espacio de 
acogida y unos servicios en la parte que 
albergaba la habitación del guarda y se 
hicieron construir dos experiencias inte-
ractivas. Una maqueta plana de grandes 
dimensiones muestra el paisaje de Cerce-
dilla en el que se desarrolla todo el circuito 
de la energía, desde las precipitaciones 
originadas en las partes altas de las mon-
tañas, la canalización del agua, la transfor-
mación de la energía, hasta la iluminación 
del pueblo. La segunda maqueta muestra 

el funcionamiento de la turbina Pelton y el 
generador. Desde un depósito se propulsa 
agua por dos conductos sobre los álabes 
de la turbina que la hace girar, al mismo 
tiempo que el generador y finalmente se 
enciende una farola. También hay la op-
ción de moverla lentamente para poder 
apreciar los detalles de los mecanismos 
en movimiento.

Finalizada la restauración y la in-
tervención museográfica, la central fue 
abierta al público en pocas ocasiones y  
ha permanecido cerrada durante casi diez 
años. Este verano ha sido abierta al públi-
co con motivo de la apertura del Museo 
del Esquí en el centro de Cercedilla. His-
toria Viva, empresa que realizó el proyecto 
del museo del esquí y lleva también su 
gestión, se ha hecho cargo de las visitas 
de la central. En este momento permane-
ce abierta al público para visitas guiadas 
con reserva previa durante todos los días 
de la semana.

Reflexión
Todo el valle de la Fuenfría, de 

gran atractivo natural y pulmón para la 

gran conurbación madrileña, es un gran 
polo de atracción para aquellas personas 
que buscan un entorno amable para sus 
momentos de ocio. En nuestro caso tene-
mos un patrimonio industrial totalmente 
integrado en las rutas naturales que acce-
den al puerto de la Fuenfría y a su entorno. 
Se están preparando unas rutas para es-
cuelas y público en general que muestre el 
camino del agua, desde su captación has-
ta su transformación en energía eléctrica, 
en la que se incluyen la visita a los depósi-
tos y a la presa de las Dehesas. Estas visi-
tas posibilitan tener una visión integradora 
del entorno mostrando el medio natural y 
su aprovechamiento por el hombre. 

La Fábrica de la Luz se inaugu-
ró en 2004 y ha estado cerrada durante 
diez años porque nadie se hizo cargo de 
su gestión. La restauración de elementos 
del patrimonio histórico cedidos a los pe-
queños municipios que luego no pueden 
gestionarlos por falta de medios o de co-
nocimientos se repite constantemente en 
España. La externalización de la gestión a 
empresas culturales no siempre funciona 
y se acaban abandonando los proyectos 
y los elementos patrimoniales caen en 
un profundo abandono. Posiblemente la 
unión de esfuerzos entre distintos munici-
pios o la coordinación comarcal sería una 
de las soluciones para dar continuidad a 
estas intervenciones. Pero para esto hace 
falta una voluntad política y un entendi-
miento entre individualidades no siempre 
afines, sin perder de vista que el patrimo-
nio histórico es de todos los ciudadanos 
y, también, el esfuerzo económico que ha 
llevado a su preservación. 

Arriba, panorámica del 
interior de la central con 
el motor Krupp en primer 
término
Abajo, turbina Pelton
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Notícies

XVIII Jornadas
Internacionales de 
Patrimonio
Industrial,
INCUNA 2015
Gijón
del 30 de septiembre 
al 3 de octubre 

Este año el tema que hemos selec-
cionado, “El legado de la industria. 
Archivos, bibliotecas, fototecas de 
empresa, fábricas y memoria, ex-
periencias de reutilización”, es una 
actividad que se enmarca dentro del 
European Industrial and Technical 
Heritage Year 2015.
El evento contará con ponentes y 
expertos internacionales con diver-
sos ángulos y perspectivas sobre la 
conservación y valorización patrimo-
nial en el territorio; de ahí su interés, 
por la oportunidad que representa 
para debatir y contrastar casos y pro-
puestas, y la posibilidad también de 
conocer propuestas de archiveros, bi-
bliotecarios, instituciones y empresas 
que nos ayuden a avanzar desde el 
punto de vista de la investigación y 
preservación. 
La inauguración será el miércoles 30 
de septiembre, en el salón de actos 
del Antiguo Instituto Jovellanos de 
Gijón.
Se puede obtener información sobre 
las Jornadas y el programa en www.
incuna.es, y en las redes sociales 
de Facebook (https://www.facebook.
com/incuna.industriaculturanatura-
leza) o en Twitter,  en nuestra cuenta  
@somos_incuna.
Como en años anteriores, habrá un 
buen número de actividades de inte-
rés, no exentas de sorpresa en algún 
caso –happening incluido el jueves 
día 1 de octubre–, o la tradicional ruta 
patrimonial del sábado 3 de octubre 
que nos llevará a conocer importantes 
archivos históricos e incluso a visitar 
minas y museos, siempre combinando 
la industria viva con el patrimonio cul-
tural y natural, con especial énfasis en 
el turismo industrial con experiencias. 
El domingo 4 de octubre también ten-
dremos posibilidad de realizar visitas 
optativas a museos industriales y otros 
centros de interés.
Paralelamente se desarrollará el XII 
Certamen de Fotografía y Audiovisu-
ales.
Para cualquier aclaración adicional, 
se puede contactar con la secretaría 
técnica de las XVII Jornadas de Incu-
na 2015, en incuna@telecable.es

Entrega del premi 
Ateneista d’honor a 
Conxa Bayó i Soler

El 5 de juny es va celebrar a l’hotel 
Don Cándido de Terrassa un sopar 
durant el qual es va lliurar el premi 
d’Ateneista d’honor a la secretària 
de la nostra associació, Conxa Bayó i 
Soler. Van assitir a l’acte repesentants 
de tots els partits polítics i sindicats 
de la ciutat, i personalitats de l’ambit 
de la cultura i les associacions locals. 
Davant un auditori d’unes 150 perso-
nes, el Dr. Josep Coromines, president 
de l’Ateneu, va valorar la importància 
que té la difusió de la cultura per al 
desenvolupament de les persones. A 
continuació, el Sr. Angel Massallé ex-
posà una biografia de la guardonada, 
assenyalant el fet que va ser la pri-
mera dona que va estudiar la carrera 
d’enginyeria tèxtil a la ciutat. Va desta-
car anècdotes del seu pas per l’Institut 
d’Investigacions Tèxtils i especialment 
va valorar la feina portada a terme per 
la Conxa durant molts anys en l’àrea 
de Conservació del MNACTEC. També 
va fer referència a les nombroses pu-
blicacions que són el resultat de recer-
ca que ha portat a terme. Un moment 
destacat de l’exposició va ser quan 
va descriure la tasca portada a terme 
dins l’AMCTAIC.
És aquesta trajectoria d’implicació 
amb tots els temes relacionats amb 
el patrimoni industrial el que l’ha fet 
mereixedora d’aquesta distinció que 
l’Ateneu Terrassenc atorga anualment. 
Aquesta entitat té com a objectiu la di-
fusió de la cultura i realitza nombroses 
activitats a la ciutat.

Galetes Trias, una 
història que s’expli-
ca al mNACTEC

El director general d’Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya, Joan Pluma; 
el gerent de Trias Galetes Biscuits SA, 
Joaquim Trias, i el director del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya (mNACTEC), Jaume Perarnau, 
van inaugurar ahir l’exposició “Galetes 
Trias: història i present d’una marca 
consolidada” a l’espai Empreses Cen-
tenàries Catalanes del mNACTEC.
La mostra “Galetes Trias: història i 
present d’una marca consolidada” 
destaca la projecció nacional i inter-
nacional de la marca Trias, present 
a setze països, així com la capacitat 
d’adaptació dels seus sistemes de 
producció als estàndards existents i 
l’esperit d’innovació que han permès 
adaptar-se a les noves exigències 
del mercat. Les matèries primeres 
de qualitat (ametlla, ous, nata fresca, 
sucre, xocolata, coco), els processos 
d’elaboració, l’evolució de l’envasat, 

de la conservació i de la gamma de 
productes tenen un tracte central a 
l’exposició. Els objectes, les màquines 
i la documentació aportada per l’em-
presa es complementa amb màquines 
patrimonials de la marca que custodia 
el mNACTEC. 
L’exposició es completa amb activitats 
i visites guiades per al gran públic i 
estudiants. Es podrà veure fins al 8 de 
novembre del 2015 a l’espai expositiu 
Empreses Centenàries Catalanes, ubi-
cat al vestíbul del Museu, i que acull 
exposicions temporals d’empreses 
centenàries catalanes que avui encara 
estan en funcionament.

Àmbits de la mostra
L’exposició s’estructura en set àmbits 
temàtics:
 
Orígens i consolidació de la tradició 
familiar
S’endinsa en els orígens de Trias, 
quan el 1908 Joaquim Trias inicia la 
seva activitat com a pastisser i gale-
ter en una botiga que s’ha recreat a 
l’exposició.
 
Els temps difícils
Exposa principalment objectes que 
evidencien les dificultats que va haver 
d’afrontar l’empresa durant els anys 
de guerra i postguerra. Entre d’altres, 
s’hi inclouen bitllets de l’any 1937 edi-
tats a Farners de la Selva i el llibre de 
caixa corresponent als anys compre-
sos entre 1945 i 1948.

L’empresa i el territori
Il·lustra, mitjançant l’exposició de llau-
nes decorades amb motius locals, el 
vincle entre l’evolució de l’empresa i 
la història local, que es pot considerar 
ambaixadora de Santa Coloma de Far-
ners a escala internacional.

El procés productiu. Ingredients natu-
rals, tradició, qualitat i innovació
Se centra en el procés productiu, que 
és artesanal i específic per a cada va-

D’esquerra a dreta, el Dr. Josep Corominas, president de l’Ateneu Terras-
senc; Conxa Bayó, Ateneista d’Honor; Josep Ortra, Soci d’Honor, i Alfredo 
Vega, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa.
Foto: fons Ateneu Terrassenc
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rietat, i permet observar maquinària 
original de la fàbrica, com la farcidora 
de neulets, la màquina de batre i la 
trituradora d’ametlles.
 
Les llaunes i la inspiració
L’àmbit ret homenatge a les llaunes 
que, amb el pas dels anys, s’han con-
vertit en un dels trets identificadors 
de la marca i n’exposa exemplars de 
diverses èpoques i col·leccions.
 
Expansió i reconeixement internacio-
nal. El futur
Convida a entendre la projecció in-
ternacional de l’empresa, present a 
setze països, com una continuació de 
l’estratègia del seu fundador, Joaquim 
Trias, que va apostar per promocionar 
les galetes entre el turisme de la zona

Innovació tecnològica. Maquinària i 
gestió empresarial
El darrer àmbit de l’exposició destaca 
els ingredients que han convertit Trias 
en una empresa centenària: projec-
ció nacional i internacional, capacitat 
d’adaptació dels sistemes de produc-
ció i esperit d’innovació.

Empreses centenàries
El mNACTEC va crear l’any 2013 l’es-
pai Empreses Centenàries Catalanes, 
que s’ubica al vestíbul del Museu i 
que té l’objectiu de mostrar empre-
ses catalanes de llarga trajectòria que 
encara avui estan en funcionament,  i 
mostrar-ne la història i l’adaptació in-
dustrial a cada època.
En aquests dos anys, l’espai ha 
mostrat dues exposicions temporals: 
“Potassa a Súria, cent anys”, que 
repassava l’evolució humana, ur-
banística i social de Súria en relació 
amb el jaciment miner gestionat per 
l’empresa Iberpotash, i “Pont, Aurell 
y Armengol”, que explicava la història 
d’aquesta empresa tèxtil terrassenca 
creada el 1908 i d’unes generacions 
amb capacitat innovadora d’adaptació 
per fer front al context econòmic i em-
presarial de cada moment.

Carta de Rene Bo-
retto amb motiu de 
la declaració com a 
Patrimoni Mundial 
d’“El paisaje Indus-
trial de Fray Bentos”

Muy estimados amigos:
Este mensaje va dirigido a unas po-
cas personas. Son aquellas que con 

confianza, amistad y sinceridad, se 
mantuvieron desde hace mucho ti-
empo en apoyo a nuestra quijotesca 
idea de presentar nuestro patrimonio 
industrial como ejemplo del Patrimo-
nio Mundial de UNESCO.
He visto este constante apoyo des-
de siempre; no solamente han sido 
puntos de vista técnicos y opiniones, 
sino un fervor puesto de manifiesto 
con un respaldo que no puedo dejar 
de valorar.
Desde mi experiencia personal, des-
de 1988 he estado involucrado en lo 
que para mí siempre fue un proyecto 
de lento desarrollo, pero en los últi-
mos años apuntalado con esperanza 
y ayuda multidisciplinaria de variada 
procedencia, donde ustedes han sido 
mis referentes, mis amigos y base de 
mi entusiasmo.
El pasado 5 de julio, Patrimonio Mun-
dial de UNESCO aprobó a nuestro 
“Paisaje industrial Fray Bentos”  como 
sitio en la lista de Patrimonio Mundial.
Esto es un espaldarazo para la valo-
ración de nuestro PATRIMONIO IN-
DUSTRIAL que tanto necesita estar 
presente con obras y sitios de jerar-
quía en el concierto mundial. Por ello 
creo que es un triunfo y una alegría de 
todos quienes estamos en este her-
moso trabajo de conservar, preservar, 
respetar y promover el patrimonio de 
la industria.
Mucho me alegraría darles un abrazo 
personal, pero por ahora envío este 
abrazo virtual, muy cálido y lleno de 
reconocimiento. 
Les envío un emocionado abrazo des-
de Fray Bentos. 
Rene Boretto Ovalle

VIII Coloquio Latino-
americano de Patri-
monio Industrial
del 14 al 16 de marzo 
de 2016. La Habana, 
Cuba

El Comité Internacional para la Con-
servación del Patrimonio Industrial 

(TICCIH) y el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Cultura de Cuba convocan la octava 
edición del Coloquio Latinoamerica-
no de Patrimonio Industrial, en esta 
edición tomando como premisa “Una 
mirada contemporánea a la industria y 
sus espacios”.
El evento cuenta con la colaboración 
de instituciones nacionales e interna-
cionales, como la Oficina Regional de 
la UNESCO, ICOMOS-CUBA, la Oficina 
del Historiador de la ciudad de La 
Habana, la Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, la Unión Nacio-
nal de Arquitectos e Ingenieros de la 
Construcción de Cuba y el Grupo Em-
presarial AZCUBA.
El patrimonio industrial latinoameri-
cano constituye una extraordinaria 
fuente de recursos para las socieda-
des actuales, debido a la variedad de 
tipologías, la excepcionalidad de los 
elementos que lo componen, su rela-
ción con la comunidad y sus potencia-
lidades de refuncionalización.
El Comité Organizador del Coloquio 
invita a profesionales nacionales y 
extranjeros a enviar su solicitud de 
participación. Los interesados en pre-
sentar ponencias deben enviar sus re-
súmenes con no más de 250 palabras 
antes del 27 de noviembre de 2015, 
al correo patrimonioindustrial@cnpc.
cult.cu Los trabajos seleccionados 
tendrán derecho a una presentación 
de 15 minutos.
Las temáticas a debatir versarán en 
torno a los siguientes ámbitos: 
-Patrimonio y arqueología industrial
-Catalogación, registro y protección 
del patrimonio industrial
-Los programas de investigación históri-
ca enfocados al patrimonio industrial
-Los sitios en riesgo y su identificación
-Reutilización del patrimonio industri-
al, herramienta de estabilidad psicoló-
gica para las comunidades
-La cooperación internacional para 
conservar el patrimonio industrial
-Industrias y puertos
-Patrimonio industrial azucarero

Para obtener más información se pue-
de contactar con nosotros por correo:
patrimonioindustrial@cnpc.cult.cu
o consultar nuestro sitio web:
www.cnpc.cult.cu/patin
Teléfono: +53 7838 1981
Fax: +53 7833 2106

Haute Ecole Arc
Conservation-res-
tauration
Prochains cours – 
Nächste Kurse – Next 
courses !

Septembre 2015
- Intervention de sauvetage des biens 
culturels en cas d’urgence 
Octobre 2015
- Politique d’éclairage pour les collec-
tions sensibles à la lumière - Volet 2  
- Conservation et conditionnement des 
matériaux plastiques et des élastomè-
res - Volet 2
- A new electrochemical pencil - Cour-
se in English
Date à définir en 2015
- Mouvement, manipulation et conditi-
onnement - Volet 2
Date à définir en 2016
- Prévention et contrôle des infestati-
ons biologiques

Haute Ecole Arc
www.he-arc.ch

Master en Gestión
del Patrimonio
Industrial, 1ª Edi-
ción

Ha sido aprobado por la Universidad 
de Sevilla el Máster en Gestión del 
Patrimonio Industrial - MAPIND. 
Se puede consultar toda la informa-
ción (objetivos, competencias, requi-
sitos de ingreso, módulos/asignaturas, 
profesorado y contacto) en la siguiente 
dirección web: http://www.cfp.us.es/
cursos/mu/gestion-del-patrimonio-in-
dustrial/4717/

Plataforma per a la 
conservació de les 3 
xemeneies
Sant Adrià de Besòs

El 16 de setembre a les 18 h es farà 
una ruta informativa al voltant de la 
tèrmica. Hi esteu tots convidats.
https://www.change.org/
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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
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1988-9534

Amb el suport de Nota editorial

Els articles del Butlletí són aportacions 
lliures i benvingudes de persones que 
estimen l’àmbit del patrimoni industrial o 
hi treballen.
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

Eleccions a la junta 
de l’amtaic

El passat 15 de juny es va celebrar 
la Junta ordinària de l’Associació del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica i 
d’Arqueologia Industrial (AMTAIC) a la 
seu del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Barcelona.
Un dels punts de l’ordre del dia de la 
Junta era la renovació de la meitat 
dels seus membres, tal com marquen 
els estatuts de l’Associació, que espe-
cifiquen que cada quatre anys s’ha de 
dur a terme aquesta renovació.
Aquest any, els canvis corresponien 
als càrrecs de president, vicepresident 
2n, tresorer i sis vocals. Es va presen-
tar una sola candidatura, formada per 
les persones següents:

- Josep Alabern Valentí
- Assumpció Feliu Torras
- Agustín del Castillo Jiménez
- Fernando González Casigós
- Pere Puigdollers Ocaña

- Antoni Roca Rosell
- Ramon Sala Aymerich
- Joan Tatjer Mir
- Jeroni Villanueva Baselga

La Junta electoral, presidida per Joan 
Munt Albareda, va acceptar la can-
didatura i, per tant, la va proclamar 
electa. A continuació, van prendre 
possessió tots els membres i es va 
procedir a escollir els càrrecs, que es 
mantenen igual, amb la novetat de la 
incorporació dels senyors Agustín del 
Castillo i Fernando González, ambdós 
enginyers industrials, que han quedat 
incorporats com a vocals.
El president, Josep Alabern, dóna la 
benvinguda a les dues persones que 
entren a formar part de la Junta per 
primera vegada, i en ressalta els seus 
dots  organitzatius. 
La finalitat més important de l’AMTAIC  

és donar suport i ajut al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica, i a la vegada 
posar en valor el patrimoni industrial 
moble i immoble. Aquesta nova sin-
gladura de la Junta de l’Associació és 
,sens dubte, continuista però amb la 
il·lusió de continuar amb la voluntat de 
col·laborar i donar estabilitat al Museu.
Les tasques més importants de la 
Junta consisteixen a organitzar anu-
alment els Premis Bonaplata, el Con-
grés sobre Patrimoni Industrial que 
se celebra cada tres anys a diferents 
llos de la nostra geografia, i també els 
serveis de visites guiades del Museu, 
en col·laboració amb els serveis educ-
tius del Museu mateix. També, des de 
l’any 2001, organitza mensualment el 
Fòrum de Patrimoni Industrial, amb la 
presència de conferenciants  de pres-
tigi reconegut.
De ben segur que aquesta nova etapa, 
amb el guiatge del president Josep 
Alabern, continuarà de manera positi-
va ajudant el Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya.
Conxa Bayó Soler
Secretària de la Junta de l’AMTAIC   

Activitats de
l’Associació 2015

Fòrum de Patrimoni 
Industrial
• Història d’un barri amagat de 
Ciutat Vella
Josep M. Vilumara, M. 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
Cal confirmar assistència per correu 
electrònic, a secretaria@amctaic.org , 
o per telèfon, al 93 780 37 87.

Sortides
• Patrimoni Industrial del Segrià 
Nord
19 de setembre de 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 d’octubre de 2015 (per de-
terminar)
Sortida de tarda
Visita a l’interior de les fonts
• Mora la Nova, Pinell de Brai
14 de novembre de 2015
Sortida de tot el dia
Visita al Centre Cultural del Ferrocarril 
de Móra la Nova i celler cooperatiu 
Pinell de Brai

Interior d’una de les nau del Museu 
de la C iència i de la Tècnica.
Fons: mNACTEC.

Alguns suggeriments per llegir durant les vacances:

• De Osma, Guillermo. Mariano Fortuny, arte, ciencia y diseño. Ollero y Ramos 
editores. Madrid, 2012. ISBN 978-84-7895-289-2. www.olleroyramos.com
• Castañer Muñoz, Esteban. Modernité et Identité dans l’urbanisme et dans 
l’architecture à Perpignan. Ed. Trabucaire. Canet en Rousillon, 2014. ISBN  
978-2-84974-177-1. www.trabucaire.com 

• Gumà i Esteve, Ramón. Del petit taller a la gran fàbrica. Edició Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rafael Dalmau Editor. Barcelona, 2015.                   
www.rafaeldalmaueditor.cat 
• Raro, Rosario. Volver a Canfranc. Planeta. Barcelona, 2015
• Recuperem un llibre de la biblioteca bàsica: Martín Pascual, Manel. El Rec 
Comptal (1822-1879). La lluita per l’aigua a la Barcelona del segle XIX. Rafel 
Dalmau Editor. Barcelona, 1999. ISBN:  84-232-0599-1
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