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Editorial
Durant aquest darrer període, 

l’Associació ha continuat treballant en els 
seus dos àmbits prioritaris: la col·labora-
ció amb el Museu i  la difusió i protecció 
del patrimoni industrial.

Aquests dos objectius s’han 
creuat en els darrers temps en el treball 
conjunt amb el Museu per definir els 150 
elements més rellevants del patrimoni in-
dustrial català.

Acordar aquesta llista ha estat un 
treball complex i de diàleg, no exempt de 
dificultats, basat en la documentació i en 
el treball professional i seriós, ja que ca-
dascun de nosaltres té una visió particular 
del tema.

En el seu moment es va elaborar 
una llista dels 75 elements més rellevants 
i posteriorment una dels 100. Aquesta 
definició no ens ha limitat com a asso- 
ciació ni en la difusió ni en la defensa dels 
elements inclosos a la llista. 

Tal com assenyalen els nostres 
estatuts, l’Associació ha continuat defen-
sant i promovent tot el patrimoni industrial 
i tècnic, i així ho hem de continuar fent.

Aquesta llista i la web han de 
servir com a elements dinamitzadors dels 
estudis, la protecció i la promoció de tot 
el patrimoni industrial a cada comarca; 
ha de ser el pal de paller sobre el qual 

es construeixi la conscienciació local i 
comarcal del valor històric del patrimoni 
industrial.

Hem parlat molt sovint de turis-
me industrial i sostenibilitat. Aquest in-
terès s’ha concretat, en el nostre entorn 
de relació, amb visites i conferències, 
i amb la important tasca de divulgació 
que duem a terme a través de la nostra 
revista.

Però hem d’aconseguir que un 
grup més important dels agents implicats 
en aquestes activitats s’hi involucrin i hi 
creguin; hem d’aconseguir que el nostre 
interès traspassi els límits dels especia-
listes.

Una bona oportunitat ha estat la 
celebració del Dia del Patrimoni Cultu-
ral –iniciativa conjunta de la Comunitat 
Europea i el Consell d’Europa, promogu-
da per cinquanta països de la Comunitat 
Europea–. El tema escollit per l’Estat 
espanyol ha estat  “Patrimoni industri-
al i tècnic”.  En aquest sentit, diverses 
comunitats autònomes, ajuntaments i 
museus s’hi han adherit amb una ofer-
ta d’esdeveniments especials, jornades, 
etc., que en el cas del mNATEC s’ha 
concretat en la celebració que es va dur 
a terme durant els dies 10 a 12 d’octu-
bre d’enguany.

Al mateix temps, diverses asso-
ciacions europees, sota el lideratge de 
l’EFAITH, han celebrat el 2015 com l’Any 
del Patrimoni Industrial, celebració que 
continuarà al llarg del 2016 amb el nom 
2015+.

Hi ha moltes iniciatives, doncs, 
al voltant del patrimoni industrial, marc 
genèric en el qual queda inclòs el patri-
moni tècnic. I és aquest darrer aspecte 
que mereix una atenció especial i en el 
qual tenim encara una gran tasca a fer 
pel que fa a la seva protecció, que pas-
sa ineludiblement per la tasca de difon-
dre’n el coneixement. Així mateix, no hem 
d’oblidar la difícil decisió que cal prendre 
en relació amb els elements del patrimo-
ni tècnic que hem de conservar per a la 
memòria de les generacions futures. No 
és una tasca senzilla, però es encoratja-
dora, perquè ens situa en la responsabi-
litat que implica determinar quins són els 
elements actuals que tindran un paper 
clau en el desenvolupament futur de la 
societat.

L’any vinent celebrarem les X 
Jornades d’Arqueologia Industrial de Ca-
talunya. A la Junta, reflexionarem sobre el 
tema de les Jornades a partir de les pre-
misses anteriors. Qualsevol proposta que 
tingueu serà benvinguda.

Joan Munt
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Mataró ha estat durant molts anys 
capital del gènere de punt. El teixit 
de punt ha esdevingut un dels pun-
tals de la seva economia i l’activitat 
industrial que ha donat singularitat i 
identitat a la ciutat dins del territori. 

Des del passat 28 de març de 
2015, la Fàbrica Marfà de Mataró (Can 
Marfà) acull la nova extensió del Museu 
de Mataró dedicada a la indústria del gè-
nere de punt, una part fonamental de la 
història de la ciutat i del país que no dis-
posava encara d’un espai museístic propi. 

Amb la posada en marxa de Can 
Marfà Gènere de Punt culmina un llarg 
procés que es va iniciar el 1990, quan 
l’industrial mataroní Jaume Vilaseca i Bel-
tranpetit, juntament amb alguns col·labo-
radors entusiastes, es dedicà a recuperar, 
restaurar, estudiar i classificar tota mena 
de testimonis materials relacionats amb 

la indústria del gènere de punt procedents 
de les indústries o fàbriques que anaven 
desapareixent per efecte de les successi-
ves crisis del tèxtil, amb l’objectiu de cre-
ar un museu del gènere de punt a Mataró 
que expliqués la història d’aquesta indús-
tria a la ciutat i la comarca. L’any 1996 
la Fundació Jaume Vilaseca va signar un 
compromís amb l’Ajuntament de Mataró 
perquè la col·lecció esdevingués pública, 
i el 2013 es va signar el conveni definitiu 
per fer realitat el museu.

La col·lecció que la Fundació 
Jaume Vilaseca ha cedit a la ciutat fo-
namenta l’exposició “Mataró, capital del 
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Can Marfà, centre del gènere de punt del 
Museu de Mataró 

Museu Agbar

A dalt: Recreació del despatx de Cayetano 
Marfà Crivillès. Exposició permanent.
A baix: Vista parcial de l’exposició permanent 
“Mataró, capital del gènere de punt”
Fotografies: Museu de Mataró

Conxita Gil  Martín 
Conservadora del Museu 

de Mataró
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gènere de punt”. La mostra desenvolupa 
el tercer eix museogràfic del Museu de 
Mataró i completa el discurs de les ex-
posicions “Iluro, ciutat romana” i “Mataró, 
ciutat mediterrània” que s’exhibeixen a la 
seu central del Museu a Can Serra.

El nou espai expositiu està ubicat 
a la nau petita de Can Marfà, que ja abans 
de l’any 1936 era la fàbrica de gènere de 
punt més important de l’Estat espanyol, 
tant pel nombre de treballadors com pel 
volum i qualitat de la seva producció. Es 
tracta d’un conjunt d’arquitectura indus-
trial d’estil manchesterià, construït entre 
els anys 1880 i 1881, protegit pel Catà-
leg del Patrimoni Arquitectònic de Mata-
ró i declarat Bé Cultural d’Interès Local. 
La nau petita, que ha estat restaurada i 
adequada per acollir les noves funcions 
museístiques, compta amb 1.800 m2 dis-
tribuïts en tres plantes.  

Planta baixa
Està concebuda com un espai 

polivalent obert a la ciutat on es desenvo-
luparà el programa d’activitats del Museu: 
exposicions temporals, conferències, jor-
nades, presentacions, tallers didàctics... 

L’objectiu és oferir un programa atractiu 
per a diferents tipus de públic, on puguin 
conviure la història i l’actualitat del sector, 
el coneixement i la reflexió amb l’experi-
mentació lúdica.

Planta primera
Acull l’exposició de referència de 

l’equipament, una mostra significativa de 
l’abast temàtic i cronològic de les col·lec-
cions que la Fundació Jaume Vilaseca 
ha anat recuperant al llarg de vint-i-cinc 
anys amb la col·laboració de centenars 
de persones. Amb una atractiva museo-
grafia es proposa un recorregut seguint 
un doble fil argumental, d’una banda, el 
procés de fabricació del teixit de punt, i 
de l’altra, l’evolució d’aquesta indústria a 
Catalunya des del segle XVIII fins a l’actu-
alitat. Des d’una perspectiva econòmica i 
social es pretén explicar una història que 
molts mataronins han viscut en primera 
persona, i convidar a una reflexió, amb la 
perspectiva del temps, sobre els esdeve-

niments del passat i els reptes del present 
i el futur. Els continguts ocupen 600 m² i 
s’ordenen en set àmbits o unitats temà-
tiques que contextualitzen la maquinària, 
la indumentària, les imatges i els docu-
ments que s’hi exhibeixen.

Planta segona
Pendent d’adequació, està desti-

nada a acollir l’àrea de col·leccions, que 
serà l’àrea tècnica de treball i la zona de 
reserva i magatzem, concretament, de les 
col·leccions d’indumentària, instruments 
científics i maquinària de petit diàme-
tre. S’està treballant perquè una part de 
l’àrea de reserva de col·leccions sigui 
visitable, com una prolongació de l’es-
pai expositiu, que posarà a l’abast dels 
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Esquerra: Can Marfà,  nova extensió del Museu 
de Mataró dedicada a la indústria del gènere 
de punt
Fotografia: Sergi Ruiz

Bateria de telers, c. 1929. Exposició perma-
nent 
Fotografia: Museu de Mataró

A dalt: Bancada de confecció, c.1940. Funda-
ció Jaume Vilaseca
Fotografia: Dani Dominguez
A baix: Visita guiada. Expsició permanent
Fotografia: Museu de Mataró 
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visitants un percentatge important de les 
col·leccions de la Fundació Jaume Vilase-
ca. Aquesta planta acollirà també un es-
pai didàctic, concebut com una àrea per 
a l’aprofundiment i l’experimentació que 
complementaran el discurs expositiu de la 
planta primera. 

Actualment es treballa en el 
desenvolupament de la segona fase del 
projecte, que inclou l’adequació de la 
segona planta de Can Marfà i la segona 
part de l’inventari de les col·leccions de la 
Fundació Jaume Vilaseca (fins al moment 
s’han inventariat quatre mil objectes de 

la col·lecció, d’un total estimat de vuit mil 
peces).

La voluntat principal és que la 
nova extensió del Museu de Mataró es 
consolidi com un equipament especialit-
zat de referència.
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El conjunto histórico industrial de las 
Fábricas de Metales de Riópar
El patrimonio industrial de Riópar 
(Albacete, Castilla-La Mancha) es 
muy desconocido, ya menos gra-
cias a asociaciones ciudadanas que 
lucharon y luchan por su reconoci-
miento. Las fábricas metalúrgicas 
de San Juan de Alcaraz, en Riópar, 
son hoy examinadas como un esla-
bón único de la historia tecnológica 
e industrial española y europea, y 
por la magnitud y autenticidad de 
sus restos, incluidas dentro del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial y 
declaradas Bien de Interés Cultural, 
con categoría de Conjunto Histórico, 
en 2010. 

Se trata de un hito histórico: la 
primera fábrica de zinc y latón en España, 
pionera en experimentación metalúrgi-
ca e ingenios hidráulicos aplicados a la 
producción en serie, dentro del contexto 
europeo de la Primera Revolución Indus-
trial. Estas Reales Fábricas fueron funda-
das en 1773 por el ingeniero austriaco 
Juan Jorge Graubner, bajo protección de 
Carlos III. Con ellas nace la colonia obrera 
que configura el actual pueblo de Riópar. 
Es un caso excepcional por resistir toda 
clase de suertes hasta su cierre definitivo 
en 1996: más de 230 años de historia 
industrial. 

El complejo está repartido en 
una extensión de diez quilómetros y con 

22.700 metros cuadrados de superficie 
entre talleres, almacenes, viviendas obre-
ras, infraestructura hidráulica... En su 
desarrollo se involucran altas personali-
dades: Carlos Lemaur, Juan de Villanueva, 
Agustín de Larramendi, Federico Botella y 
Hornos, Luis de la Escosura, Juan Bravo 
Murillo, un Leopoldo O´Donnell… y junto 
a ellos, generaciones de familias obreras 
que conservan hoy día la memoria del tra-
bajo de este lugar.

Aquí se llevaba a cabo un proce-
so productivo completo, desde la extrac-
ción del mineral, su fundido y aleación, 
hasta el acabado de las piezas (artísticas 
o industriales) para el mercado: lámpa-
ras, relicarios, candelabros, braseros, 
camas, llamadores y mirillas, esculturas, 
planchas para el forrado de navíos… una 
enorme diversidad de artículos, premia-
dos en las Exposiciones Internacionales 
de la Industria del siglo XIX.

Las fábricas fueron autosufici-
entes energéticamente hasta la década 
de 1970, cuando se enganchan a la red 
eléctrica nacional a través de sus grandes 
recursos madereros (bosques de Riópar) 
y sus acuíferos, aprovechados en una 
obra hidráulica de importancia, el CAZ 
(sistema de canales, balsas y compuer-
tas), que es el elemento más representa-
tivo del conjunto, ya que une los diversos 
talleres, reaprovechando el agua hasta en 
seis saltos encadenados. También daba 
luz a las casas y riego a los huertos obre-
ros, e incluso servía de lavadero.

Hasta el fin de la dictadura fran-
quista fue una colonia industrial de fuerte 
corte paternalista: el local del Ayunta-
miento, la capilla y casa del cura, la clí-
nica y casa del médico, el cuartel de la 
Guardia Civil, la posada, el economato, el 
teatro y el local de la banda de música 
son propiedad de la Industrial. En 1954 

Marta Vera
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fue declarada “Empresa Modelo” por su 
modelo de colonia fabril, en tiempos de la 
autarquía. La democracia trae la apertu-
ra de los mercados y se suceden graves 
problemas internos que llevan al cierre en 
1996, tras un par de intentos por mante-
ner la empresa como cooperativa.

La Asociación de Amigos de las
Reales Fábricas de Riópar

Es duro para la gente hablar de 
esos años, de los que tienen un recuerdo 
amargo que aún pesa. Hoy Riópar vive 
del turismo, enclavado en el Parque Na-
tural de los Calares del río Mundo y de La 
Sima. Nuestras propias familias han tra-
bajado aquí. Cuando nos dimos cuenta de 
la riqueza de este patrimonio maltratado 
y de sus enormes posibilidades, nos bus-
camos y comenzamos a dar forma a un 
proyecto para conseguir la participación 
ciudadana en el proceso de restauración 
del conjunto, dando nacimiento a la Aso-
ciación de Amigos de las Reales Fábricas 

de Riópar (AARFR), una organización no 
lucrativa que promueve la preservación 
del patrimonio industrial y su uso sos-
tenible, dirigiendo la conservación a la 
generación de empleo y riqueza en la re-
gión. Nuestro compromiso es representar 
los intereses de todos, para que, lejos de 
contravenirse, se articulen en la revitaliza-
ción de este patrimonio.

La singularidad de su valor testi-
monial hace necesario un trato cuidadoso 
que conserve su autenticidad y renueve 
su capacidad semántica. Forma parte im-
portantísima de los planes de desarrollo 
económico y social del municipio; per-
mitirá frenar el alto nivel de desempleo, 
pues tras el cierre definitivo de las Fábri-
cas en 1996, el turismo es la principal 
fuente de ingresos de Riópar. Se prevé 
un crecimiento del mismo tras su decla-
ración como Conjunto Histórico, y se hace 
necesaria la elaboración de un plan inte-
gral del patrimonio natural y cultural de 
la comarca, hacia un desarrollo sostenible 

de las posibilidades socio-económicas de 
este patrimonio. 

La situación del conjunto históri-
co es muy precaria; es necesaria todavía 
una fuerte labor de concienciación que 
evidencie la importancia de este patrimo-
nio, así como de las oportunidades que 
alberga para la localidad. Este es otro de 
los objetivos importantes que persigue 
nuestra asociación.

La sinergía generada desde la 
creación de la AARFR ha hecho posible:
• La solicitud del Plan Director del Con-
junto Histórico Industrial, financiado por el 
IPCE, y nuestra colaboración en el mismo 
en la documentación histórica, inventa-
rio de bienes muebles, proyecto de ha-
bilitación de la ruta del caz hidráulico y 
proyecto de rehabilitación de las oficinas 
históricas.
• La recuperación y catalogación según 
pautas de normalización documental e 
instalación del Archivo Histórico de las 
Fábricas de Riópar (AHFR).
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• La rehabilitación de las Oficinas Históri-
cas de San Carlos (sede del Museo) para 
albergar el AHFR, en colaboración con el 
Ayuntamiento.
• La creación del Centro de Documen-
tación de las Fábricas de San Juan de 
Alcaraz y Cartagena (que contiene copia 
de los documentos sobre las Fábricas 
custodiados en archivos y bibliotecas es-
pañolas), instalado en las dependencias 
del Museo, completando así el Archivo. 
También llevamos a cabo tareas de di-
gitalización del mismo, para que en un 
futuro sea accesible para todos telemáti-
camente, y evitar a su vez el deterioro de 
los originales; el objetivo es dar un lugar 
a los investigadores y promover la gene-
ración de conocimiento entre los propios 
habitantes de Riópar.
• La promoción, recogida y difusión de la 
voz de las familias obreras y patronales, 
a través del diseño y desarrollo del ciclo 
de conferencias y publicación Fábricas de 
Riópar. Mirar lo propio con ojos propios1 y 
el acopio de dibujos, fotografías, partitu-
ras, nóminas y todo tipo de objetos que 
ensanchan el patrimonio tangible e intan-
gible del conjunto histórico.
• La vigilancia y denuncia continuada 
del estado de abandono y faltas contra el 
patrimonio; la organización de grupos de 
voluntarios para el rescate de objetos en 
el derrumbe de la antigua fundición, que 
sigue necesitando atención institucional, 
puesto que parte del archivo está en un 
lugar al que no tenemos acceso.
• La presencia de las Fábricas de Riópar 
en foros de expertos del patrimonio in-
dustrial, a través de conferencias y pu-
blicaciones (TICCIH, INCUNA, ICOHTEC) 
y la difusión en prensa local y regional 
y redes sociales (Blogspot, Facebook, 
Twitter).
• La atención al carácter histórico y terri-
torial del conjunto industrial y el paisaje a 
proteger (y restaurar) dentro del Plan de 

1. Distribución en Riópar, Alcaraz, Herso (Albacete), Dalcó 
(Madrid) y Cazarabet (Mas de las Matas, Teruel). Más infor-
mación en < http://www.fabricasdesanjuan.org/>

Ordenación Municipal, a través de alega-
ciones oportunas que fueron aceptadas 
parcialmente por las administraciones.
• La creación de la plataforma www.fa-
bricasdesajuan.org, integrada por la web 
oficial del Museo de las Reales Fábricas de 
San Juan de Alcaraz (www.museofabricas-
deriopar.com), la web de rutas de turismo 
minero-industrial en Riópar y Cartagena 
(www.rutasindustriales.com) con informa-
ción útil para el visitante, y el blog (www.
fabricasderiopar.blogspot.com), de la AAR-
FR, con información actualizada.

Los socios de la AARFR somos 
trabajadores metalúrgicos, ingenieros, 
arquitectos, museólogos, documenta-
listas, hosteleros, empresarios y guías 
turísticos, profesores de universidad, 
instituto y escuela, etc. Juntos hemos 
ido adquiriendo un conocimiento profun-
do y directo de la cuestión, del marco 
en que nos acoge el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial y de la importan-
cia de la participación local. Queremos 
aportar nuestra visión del proceso y de 
las posibilidades del conjunto histórico, 
y coordinar nuestras acciones con las 
de las administraciones, para un mayor 
éxito en el objetivo común. 

Esta nueva etapa es esperanza-
dora, con el inicio de la rehabilitación de 
los espacios del conjunto histórico indus-
trial y el Plan de Ordenación Municipal 
muy cerca de aprobarse. El “empodera-
miento” de nuestra comunidad, según la 
jerga al uso, será una palabra vana si las 
administraciones no ceden el espacio ne-
cesario para ello. En nuestra opinión, sin 
estructuras de participación se pierde una 
pieza clave del desarrollo sostenible del 

proyecto de recuperación de un espacio 
desindustrializado, más si cabe en este 
singular caso.

Visitas guiadas gratuitas en octubre
Ya está muy avanzada la primera 

intervención del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España, terminada la colo-
cación de la impresionante viguería de 
la armadura de la cubierta y casi todo el 
tejado. La Nave de Varetas, con su pre-
ciosa turbina del siglo XIX, sigue “abierta 
por obras” los fines de semana de todo 
el mes de octubre. El edificio está muy 
cerca del Museo de las Reales Fábricas 
de Riópar, junto a las viviendas obreras de 
la calle San Vicente. Es necesario reser-
var previamente a través de la web www.
visitasrestauracion.com o en la Oficina 
de Turismo de Riópar. La visita guiada es 
gratuita y tiene una duración de 50 mi-
nutos. Se puede elegir entre las diversas 
horas del sábado y el domingo que se 
ofertan.

¿Cuándo, cómo y para qué se 
construyó este importante núcleo del 
Conjunto Histórico de las Fábricas de Me-
tales de Riópar? ¿Qué son las “Varetas”? 
¿Qué parte del proceso productivo se 
desarrollaba aquí? ¿Qué es un martine-
te? ¿Cómo se ponía en movimiento toda 
la maquinaria? ¿Dónde estaba la antigua 
balsa? ¿Dónde y cómo vivían los trabaja-
dores de San Juan de Alcaraz? 

¿Por qué se ha decidido interve-
nir en este edificio concreto? ¿Con qué 
objetivos? ¿Cuál es el futuro de “La Se-
rrería”? 

Si queréis pensar con nosotros 
todas estas cosas, ¡visitadnos!
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L’antiga fàbrica Asland, un monument
industrial
L’empresa Asland va ser iniciativa 
de l’industrial català Eusebi Güell, 
una decisió arriscada, ja que la tec-
nologia americana que s’havia pro-
posat importar era nova i el mercat 
del ciment pòrtland no era segur. No 
obstant això, en pocs anys va quedar 
més que demostrat que la producció 
de ciment pòrtland no només era 
rendible sinó que va originar la crea-
ció de més fàbriques a la Península. 

La Compañía General de Asfal-
tos y Pórtland, SA, Asland, es va fundar 
l’any 1901 i la primera fàbrica s’ubicà al 
paratge del Clot del Moro, a Castellar de 
n’Hug. Es va escollir aquest emplaçament 
per la qualitat de la pedra calcària de les 
seves muntanyes i la proximitat de recur-
sos energètics per fer funcionar la fàbrica: 
el carbó i l’aigua del riu Llobregat. 

L’únic aspecte negatiu que tenia 
aquest emplaçament industrial eren les 

dificultats del transport, tant per fer ar-
ribar els materials per a la construcció 
de la fàbrica i la maquinària, com per fer 
arribar el producte final, el ciment, al mer-
cat de consum. L’any 1904 el ferrocarril 
va arribar a Guardiola de Berguedà, però 
quedaven uns quants quilòmetres fins a 
la fàbrica. És per aquest motiu que l’em-
presa va construir un tren secundari per 
al transport del ciment, l’anomenat po-
pularment carrilet, ja que va ser el més 
petit dels ferrocarrils d’ús públic de l’Es-
tat espanyol; amb una amplada de via de 
seixanta centímetres va connectar amb la 
xarxa de Guardiola de Berguedà.

A partir de l’any 1914, a més del 
transport de mercaderies, el carrilet va 
prestar servei públic de viatgers, cosa que 
comportà que la zona de l’Alt Berguedà 
sortís de l’aïllament en què es trobava.

El conjunt del Clot del Moro cons-
titueix un dels millors exemples del canvi 
qualitatiu en el sector industrial que es 
produí a Catalunya a principis del segle 
XX, ja que va ser la primera fàbrica ca-
talana en què es va produir ciment pòrt-

land utilitzant forns rotatoris i tecnologia 
totalment innovadora, i des del punt de 
vista energètic, a part de l’ús del carbó, 
es va fer una important obra per aprofitar 
l’energia hidràulica per produir electrici-
tat, i s’utilitzaren les turbines Pelton per 
posar en moviment la maquinària. 

La fàbrica és una obra arqui-
tectònica singular de primera magnitud. 
Aixecada entre els anys 1901 i 1904 
amb pedra calcària de la zona, estructura 
metàl·lica, voltes de maó pla amb ciment 
pòrtland, sistema patentat als Estats Units 
d’Amèrica per Rafael Guastavino, es va 
construir de forma esglaonada des de la 
pedrera fins al nivell del tren, i s’adaptà 
al desnivell del terreny amb la finalitat 
de poder aprofitar la força de la grave-
tat –caiguda per inèrcia– en el procés de 
fabricació del ciment.

Els plànols de la fàbrica, la ma-
quinària i el sistema d’energia van ser 
plantejats i dissenyats per l’empresa 
americana Allis Chalmer Company, per 
mediació del Sr. Guastavino. Inicialment 
es projectaren dues fases, però una ve-

Anna Garcia
Coordinadora del Museu
del Ciment Asland
de Castellar de n’Hug
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gada estigué en funcionament la primera 
fase, es desestimà l’ampliació. Des del 
punt de vista arquitectònic en destaca 
l’adaptació a la topografia, al procés in-
dustrial i a la ubicació dels recursos ener-
gètics.

Al voltant de la fàbrica també 
existia un conjunt d’edificacions: un edi-
fici residencial, el xalet Güell, una caserna 
de la Guardia Civil, una església, un bloc 
d’habitatges per als enginyers americans 
i anglesos que visqueren diversos anys 
al Clot del Moro, i una escola, un dels 
equipaments més emblemàtics de les 
colònies industrials catalanes, seguint la 
tradició paternalista d’oferir educació als 
fills dels treballadors. Güell va encarregar 
a l’arquitecte Antoni Gaudí la projecció del 
xalet del Catllaràs com a habitatge per als 
enginyers de les mines de carbó. Durant 
la seva estada a la Pobla de Lillet, Gaudí 
s’allotjà a casa de la família Artigas, i en 
agraïment a l’hospitalitat rebuda els re-
galà el disseny dels jardins.

La fàbrica Asland del Clot del 
Moro va funcionar des de l’any 1904 fins 
al 1975. L’any 1996 els darrers propie-
taris, Lafarge-Asland, van vendre la pro- 
pietat a la Generalitat de Catalunya per un 
preu simbòlic. Actualment està adscrita al 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Cata-

lunya, i hi ha ubicat el Museu del Ciment 
de Castellar de n’Hug. La primera fase del 
Museu es va inaugurar el 21 de setembre 
de 2002. El juny de 2005 la fàbrica i el 
seu entorn van ser declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional, en la categoria de mo-
nument històric.

Des de la inauguració del Museu 
l’any 2002 i fins a l’actualitat s’han anat 
rehabilitant diferents espais, sales i cober-
tes de la fàbrica per poder mostrar al públic 
aquesta imponent obra arquitectònica del 
modernisme industrial. La visita al Museu 
permet entendre l’impressionant conjunt 
de les restes d’aquest complex industrial 
aixecat per un grup d’industrials que avui 
consideraríem visionaris tenint en compte 
les dificultats tècniques i de transport que 
hi havia per bastir-hi una fàbrica d’aques-
ta importància, que va subministrar ci-
ment en moments de fort creixement de 
la societat industrial, necessitada tant de 
noves infraestructures com d’habitatges i 
nous espais de producció. La visita inclou 
l’accés al centre d’interpretació i fer un 
recorregut pels espais rehabilitats i per les 
ruïnes de la fàbrica.

En l’actualitat, el Museu rep al 
voltant d’uns deu mil visitants a l’any i 
juntament amb l’actual trajecte del turístic 
Tren del Ciment, que recorre part del re-

corregut de l’antic carrilet que transporta-
va els sacs de ciment, i la visita als Jardins 
Artigas, dissenyats per Gaudí, conformen 
una oferta cultural i turística molt atrac-
tiva.

El Museu té importants reptes 
de futur, sense obviar, però, el primordial 
i més necessari, rehabilitar i consolidar 
l’edifici, patrimoni industrial de tots. Un 
dels objectius principals del Museu és 
convertir-se en el centre de divulgació i 
promoció de la indústria cimentera a Ca-
talunya, projecte que actualment ja s’ha 
començat a teixir amb la creació d’una ex-
posició sobre l’empresa centenària Lafar-
ge, propietària actual de l’antiga Asland. 
Un altre objectiu del Museu és donar a 
conèixer la tècnica constructiva de la volta 
catalana i esdevenir un punt de referència 
i ensenyança d’aquesta tècnica. I, per su-
posat, continuar treballant en la conserva-
ció i preservació de material documental 
i visual i de la historia oral, així com en 
la recerca i conservació de maquinària 
cimentera antiga (molins, forns, maquinà-
ria de laboratori, etc.), per contribuir a la 
seva explicació i divulgació. I per últim, el 
Museu es proposa col·laborar activament, 
com ja està fent, amb el territori per gene-
rar sinergies i fomentar el turisme, princi-
pal motor econòmic de la zona. 

i-Biblioteques, un projecte amb el patri-
moni industrial, l’energia i el desenvo-
lupament com a eix central d’activitats 
El passat 14 d’octubre es va forma-
litzar al Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) la 
constitució d’un ampli grup de treball 
que, amb el nom i-Biblioteques, vol 
que el patrimoni industrial, l’energia 
i la innovació siguin l’eix central d’un 
ampli i variat nombre d’activitats que 
es desenvoluparan a diferents bibli-
oteques de tot Catalunya al llarg del 
proper any 2016.

Encapçalat i liderat pel Servei de 
Biblioteques de Catalunya, el projecte 
compta inicialment amb la participació 
del mNACTEC, l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural (ACPC), la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), 
el Departament d’Ensenyament, la Di-
recció General d’Indústria, la Fundació 
Gas Natural i les biblioteques de Berga, 
Capellades, Cardona, Castelló d’Empú-
ries, Falset, Girona, Granollers, Igualada, 

Manresa, Mataró, Montcada i Reixac, 
Puig-reig, Rubí, Sabadell, Sallent, Salt, 
Sant Joan de Vilatorrada, Terrassa, Torelló 
i Torredembarra. S’espera, però, que en el 
futur s’hi vagin incorporant més bibliote-
ques d’arreu de Catalunya.

El projecte presenta un triple 
objectiu: promoure el teixit i el patrimoni 
industrial, dinamitzar la lectura en relació 
amb la cultura industrial i articular les di-
nàmiques locals amb un projecte d’abast 
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Els 150 millors elements del patrimoni 
industrial de Catalunya

nacional. Igualment, al llarg de l’any 
2016, s’estableixen quatre grans àmbits 
temàtics (la revolució i el patrimoni indus-
trial, el desplegament de les indústries al 
territori, l’aposta per les energies soste-
nibles i renovables i, finalment, la verte-
bració del territori amb les infraestructu-
res energètiques i del transport) i quatre 
programes de treball (cooperació amb els 

centres educatius, desenvolupament de 
les col·leccions bibliogràfiques, foment de 
la lectura i cooperació institucional).

En la reunió feta a Terrassa, ja es 
va presentar la proposta de nova imatge 
institucional i promocional d’aquest pro-
jecte, al mateix temps que algunes biblio-
teques ja van comunicar la seva voluntat 
d’iniciar tot un seguit de projectes i activi-
tats concretes relacionades amb les fonts 
d’energia, la indústria tèxtil i lletres indus-
trials o amb els edificis industrials rehabi-
litats i que a dia d’avui s’han reconvertit 
en biblioteques. També es va acordar 
incorporar, a partir del proper mes de ge-
ner, diferents activitats relacionades amb 
mentors industrials, itineraris i materials 
industrials, i amb el desenvolupament de 

la col·lecció bibliogràfica nacional relacio-
nada amb l’àmbit del patrimoni industrial, 
científic i tècnic. Al mateix temps s’incor-
poraran llibres de temàtica relacionada 
amb la revolució i la societat industrial als 
clubs de lectura, s’elaboraran dues noves 
bibliografies i es promourà la compra de 
llibres i revistes vinculats i/o relacionats 
amb aquestes temàtiques.

La proposta ha estat acollida molt 
favorablement per diferents organismes i 
institucions, i s’espera que aquesta excel-
lent oportunitat serveixi de dinamitzador 
de les biblioteques i centres que hi par-
ticipen, així com de plataforma de difusió 
i vinculació de la societat amb el seu pa-
trimoni cultural contemporani més proper 
i immediat.

Finalment, després de gairebé qua-
tre anys de treball, el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) va presentar el passat 20 
d’octubre, al recinte de l’antiga fàbri-
ca de Cerveses Damm, a Barcelona, 
una nova plataforma interactiva per 
posar en valor i difondre el patrimoni 
industrial del nostre país.

Amb la col·laboració i participa-
ció de la Comissió de Directors del Siste-
ma Territorial del mNACTEC, l’Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya 
(AMCTAIC) i la de diferents professionals 
i estudiosos, aquesta nova eina de difu-
sió i valorització del patrimoni industrial 
català  vol facilitar l’accés  i el conei-
xement dels  ciutadans dels 150 espais 
i elements més  destacats de patrimoni 

industrial de Catalunya, amb una infor-
mació adreçada a tots els públics que in-
clou la història i fotografies de l’element, 
com arribar-hi  o curiositats, entre altres 
dades d’interès. La plataforma utilitza un 
disseny web adaptatiu que en permet 
l’accés, de manera òptima, des de tot 
tipus de dispositius capaços de visua-
litzar pàgines web (ordinadors, mòbils o 
tauletes). El portal és accessible des  del 
web del mNACTEC (www.mnactec.cat) 

A l’esquerra: Biblioteca de l’antic escorxador 
de Reus
A baix: Biblioteca del Vapor Vell de Sants

Biblioteca de l’antiga Fàbrica Torras Amat 
(Sallent)
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o bé des  de l’adreça www.mnactec.
cat/150elements.

Els criteris de selecció dels 150 ele-
ments

La selecció dels 150 elements 
més destacats del patrimoni industrial  
català s’ha fet d’acord amb els criteris 
següents.

Diversitat temàtica
La industrialització catalana va incidir 
en la major part dels àmbits temàtics 
de producció. Així, la selecció dels 150 
elements recull com a mínim un exem-
ple de totes les àrees temàtiques en què  
la industrialització catalana ha tingut un 
paper destacat. Hi ha vint-i-tres elements 
preindustrials (molins, fargues, pous  de 
glaç, forns de calç, salines, manufac-
tures d’indianes i paraires, adoberies, 

etc.), vuitanta-quatre elements industrials 
(indústria de la fusta i derivats, indústria 
de la construcció, indústria tèxtil, indús-
tria agroalimentària, indústria del tabac, 
indústria química, indústria del suro,  
indústria metal·lúrgica, indústria de l’au-
tomòbil, mineria, xemeneies i canals in-
dustrials, etc.) i quaranta-tres elements 
de serveis i obra pública (serveis públics  
d’aigua, de gas i d’electricitat, mercats, 

patrimoni ferroviari, patrimoni marítim, 
obres públiques, telecomunicacions, etc.).

Diversitat geogràfica
Els elements s’ubiquen de forma descen-
tralitzada per la major part del territori ca-
talà. Un total de trenta-nou de les quaran-
ta-dues comarques actuals tenen, com a 
mínim, un element representat.

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

ACTIVITATS PREINDUSTRIALS

MOLINS    
Molins i serradores hidràuliques    
1 Molí de Can Batlle Vallirana Baix Llobregat
2 Molí de la Llavina Centelles Osona
3 Serradora i molí fariner d’Àreu Alins Pallars Sobirà
4 Serradora i molins fariners de la Vall d’Ora Navès Solsonès
Molins d’oli    
5 Molí d’oli Sant Josep La Pobla de Segur Pallars Jussà
Molins paperers i derivats    
6 Molí de la Vila i conjunt de molins de la Costa / Capellades / Anoia
7 Molí Mornau Sabadell Vallès Occidental
8 Fàbrica del cartró Sant Joan Despí Baix Llobregat
       
FARGUES    
9 Farga Palau Ripoll Ripollès
10 Farga del Comú Banyoles Pla de l’Estany
       
POUS DE GLAÇ    
11 Pous de l’Avencó Tagamanent Vallès Oriental
12 Poues de La Ginebreda Castellterçol Vallès Oriental
13 Pou del Portal Solsona Solsonès
       
FORNS DE CALÇ     
14 Forns de Fonteta, St. Climent de Peralta i Vulpellac / Forallac / Baix Empordà
15 Forns de la calç Calders Bages
       
SALINES    
16 Alfolí i salines de Gerri de la Sal  Baix Pallars Pallars Sobirà
17 Salines de Cambrils Odèn Solsonès
18 Alfolí de la Sal L’Escala Alt Empordà
       
MANUFACTURES D’INDIANES I PARAIRES    
19 Fàbrica del carrer de les Tàpies Barcelona Barcelonès
20 Tint dels paraires Banyoles Pla de l’Estany

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

21 Rentador de llana d’El Roquer Castellterçol Vallès Oriental
       
ADOBERIES    
22 Adoberia Cal Granotes Igualada Anoia
 
ACTIVITATS INDUSTRIALS
  
NDÚSTRIA DE LA FUSTA I DERIVATS    
23 Sequer de pinyes Bellver de Cerdanya  Cerdanya
24 Torneria Vidal Torelló Osona
       
INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ    
Bòbiles    
25 Bòbila Sugranyes Reus Baix Camp
26 Bòbila Anguera Tortosa Baix Ebre
27 Forn d’Hipòlit Montseny Reus Baix Camp
28 Forns de la Pujol i Bausis “La Rajoleta” / Esplugues de Ll. / Baix Llobregat
29 Fàbrica “La Terracotta” La Bisbal d’Empordà Baix Empordà
Cimenteres    
30 Fàbrica de ciment Clot del Moro Castellar de n’Hug Berguedà
31 Cimentera i colònia del Xerallo Sarroca de Bellera Pallars Jussà
       
INDÚSTRIA TÈXTIL    
Fàbriques de riu    
32 Fàbrica d’Els Panyos Manresa Bages
33 Fàbrica dera Lan Vielha e Mijaran Val d’Aran
34 Fàbrica de llanes Arseguel Alt Urgell
35 Can Sanglas Manlleu Osona
36 Tecla Sala “La Blava” Roda de Ter Osona
Vapors    
37 Can Batlló Barcelona Barcelonès
38 La Igualadina Cotonera Igualada Anoia 
39 El Vapor Vell de Sants Barcelona Barcelonès

mn
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Autenticitat
Es considera prioritari que l’element con-
servi la major part dels seus components 
arquitectònics i/o tecnològics, i que  la 
configuració i l’estructura hagin estat molt 
poc alterats, modificats o deteriorats.

Interès industrial, social, històric o 
arquitectònic
L’element és un referent a escala na-     

cional, comarcal o local, a la vegada que 
singular  per la tipologia, l’estil i l’autoria. 
Exemplifica el seu interès a través del re-
coneixement d’estudiosos, de publicaci-
ons de referència o per la seva singularitat 
reconeguda en les disposicions de protec-
ció legal establertes.

Valor paisatgístic i territorial
La proposta d’integració  de l’element  es 

fonamenta, també, en el fet de constituir 
i formar part, individualment o col·lectiva, 
d’un paisatge i morfologia característics, i 
en l’aportació qualitativa de l’entorn més  
immediat.

Valor estètic i/o artístic
El patrimoni industrial  és l’exemple  més  
autèntic de la relació que es pot establir 
entre  l’element patrimonial  com a obra 
d’art i l’usuari d’aquesta obra d’art. Per  
primera  vegada, un lloc de treball i pro-
ducció pot esdevenir un element artístic,  
una obra, sense que aquesta dualitat li 
faci perdre l’interès estètic.

L’elaboració del llistat
El Museu de la Ciència i de la Tèc-

nica de Catalunya (mNACTEC) ha estudiat 
i difós, des dels seus inicis l’any 1994,  el 
patrimoni industrial català, atès el prestigi 

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

40 La Tecla Sala L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès 
41 La Sedeta Barcelona Barcelonès
42 Ca l’Aranyó Barcelona Barcelonès
43 Can Bagaria Cornellà de Llobregat Baix Llobregat
44 Vapor Aymerich, Amat i Jover Terrassa Vallès Occidental
45 Fàbrica Casarramona Barcelona Barcelonès
46 Cal Boyer Igualada Anoia
47 Sala de Calderes del Vapor Buxeda Vell / Sabadell Vallès Occidental
48 Sederies Vilumara L’Hospitalet de Ll. Barcelonès
49 Conjunt industrial i Tèrmica Fabra & Coats / Barcelona / Barcelonès
50 Conjunt industrial i Vapor Can Burés / Anglès Selva
51 La Cooperativa Obrera “La Mataronense” / Mataró Maresme
52 Fàbrica Martí, Llopart i Trenchs El Pla de Sta. Maria  Alt Camp
53 Conjunt industrial i Tèrmica Roca Umbert / Granollers Vallès Oriental
Colònies tèxtils    
54 Colònia Güell Sta. Coloma Cervelló Baix Llobregat
55 Colònia Sedó Esparreguera Baix Llobregat
56 Colònia Pons Puig-reig Berguedà
57 Colònia Vidal Puig-reig Berguedà
58 Colònia Borgonyà St. Vicenç Torelló Osona
59 Colònia de l’Ametlla de Merola Puig-reig Berguedà
60 Colònia Viladomiu Nou Gironella Berguedà
61 Colònia Ymbern “El Pelut” Orís Osona
62 Colònia Rusiñol “Can Remisa” Manlleu Osona
       
INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA    
Sucreres    
63 Fàbrica del Sucre Vic Osona
64 Fàbrica del Sucre Menàrguens Noguera
Farineres i derivats    
65 Farinera La Florinda Manresa Bages
66 Farinera Teixidor Girona Gironès

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

67 Farinera del Sindicat Agrícola Cervera Segarra
68 Farinera de Castelló Castelló d’Empúries Alt Empordà
69 Farinera Costa Vic Osona
70 Farinera Moretó Mollet del Vallès Vallès Oriental
71 Farinera Sant Jaume Barcelona Barcelonès
Cellers, fassines, caves i destil·leries    
72 Conjunt de Cellers Cooperatius i Sindicats Agrícoles    
  Barberà de la Conca Barberà de la Conca Conca de Barberà
  Cornudella de Montsant Cornudella de Montsant / Priorat
  Falset Falset Priorat
  Gandesa Gandesa Terra Alta
  Nulles Nulles Alt Camp
  Pinell de Brai El Pinell de Brai Terra Alta
  Rocafort de Queralt Rocafort de Queralt  Conca de Barberà
  Sant Guim de Freixenet Sant Guim de Freixenet Segarra
73 Celler Cooperatiu L’Espluga de Francolí  / Conca de Barberà
74 Celler Güell Sitges Garraf
75 Caves Codorniu St. Sadurní d’Anoia Alt Penedès
76 Destil·leries Gerunda Girona Gironès
77 Destil·leries Regàs Girona Gironès
78 Fassina de l’Espluga L’Espluga de Francolí Conca de Barberà
79 La Chartreuse Tarragona Tarragonès
80 Destil·leries Mollfulleda Arenys de Mar Maresme
81 Destil·leries Anís del Mono Badalona Barcelonès
Cervesseres    
82 Fàbrica de Cervesses Damm Barcelona Barcelonès
Escorxadors    
83 Escorxador Manresa Bages
84 Escorxador Igualada Anoia
85 Escorxador Tortosa Baix Ebre
86 Escorxador Tarragona Tarragonès
87 Escorxador Lleida Segrià
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NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 
     
INDÚSTRIA DEL TABAC    
88 Fàbrica de Tabacs Tarragona Tarragonès
       
INDÚSTRIA QUÍMICA    
89 Fàbrica Pagans Celrà Gironès
90 Companyia Fabril de Carbons Elèctrics / Castellgalí Bages
91 Fàbrica de L’Electroquímica i Colònia obrera/ Flix Ribera d’Ebre
       
INDÚSTRIA DEL SURO    
92 Torre Armstrong i Can Mario Palafrugell Baix Empordà
       
INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA    
93 Fàbrica Gottardo de Andreis “La Llauna” / Badalona Barcelonès
94 Fàbrica Trepat Tàrrega Urgell
       
INDÚSTRIA DE L’AUTOMÒBIL    
95 Autòdrom de Terramar Sant Pere de Ribes Garraf
       
MINERIA    
96 Mines de carbó de Sant Corneli Cercs Bergedà
97 Mines de carbó de Surroca Ogassa Ripollès
98 Mines de Plom Bellmunt de Priorat Priorat
99 Mina i muntanya de sal Cardona Bages
100 Mina de petroli de Riutort Guardiola de Berguedà Berguedà
       
XEMENEIES INDUSTRIALS    
101 Xemeneia de la Bòbila Almirall Terrassa Vallès Occidental
102 Xemeneia de la Cimentera Sanson / S. Just Desvern Baix Llobregat
103 Conjunt de les Tres Xemeneies Sant Adrià del Besós Barcelonès
  

     

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

CANALS INDUSTRIALS    
104 Canal de Can Noguera Campdevànol Ripollès
105 Canal Industrial de Berga Guardiola de Berguedà, Cercs i Berga 
Berguedà
106 Canal Industrial del Ter Manlleu Osona
   
SERVEIS I OBRA PÚBLICA
   
SERVEIS PÚBLICS D’AIGUA    
Centrals de bombeig    
107 Central de Bombeig d’Aigües de Barcelona / Cornellà de Ll. /  Baix Llobregat
108 Central de Bombeig del Besós Montcada i Reixac Vallès Occidental
Dipòsits    
109 Dipòsits Vells Manresa Bages
110 Dipòsits d’Aigua Lleida Segrià
111 Dipòsit de les Aigües del Parc de la Ciutadella / Barcelona  / Barcelonès
Torres    
112 Torre de l’Aigua Sabadell Vallès Occidental
113 Torre de Dos Rius Barcelona Barcelonès
114 Torre de les Aigües del Besós Barcelona Barcelonès
Canals i rescloses    
115 Assut i molí Xerta Baix Ebre
116 Canal d’Urgell Agramunt i 48 municipis més / Urgell, Pla 
d’Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues
       
SERVEIS PÚBLICS DE GAS    
117 Antigues instal·lacions de Catalana de Gas / Barcelona / Barcelonès
       
SERVEIS PÚBLICS ELECTRICITAT    
118 Hidroelèctrica de Catalunya Barcelona Barcelonès
119 Conjunt hidroelèctric i Central de Cabdella / La Torre de Cabdella / Pallars Jussà
120 Centrals de Vilanna i Bescanó Bescanó Gironès

i l’interès històric i social d’aquest patri-
moni. Des d’aleshores el mNACTEC va 
establir tres línies principals d’actuació 
en relació amb el patrimoni industrial im-
moble de Catalunya:
- La divulgació i la conscienciació
- L’elaboració de l’Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (IPIC)
- La selecció dels millors elements de 
l’Inventari a fi de donar-los i un reconei-
xement de preeminència i protecció.

La selecció dels millors espais es 
va iniciar l’any 1994 amb la publicació  
del llistat dels 75 elements del Patrimo-
ni  Industrial de Catalunya, elaborat pel 
mNACTEC, l’Associació del Museu de la 
Ciència i de  la Tècnica i d’Arqueologia  
Industrial de Catalunya (AMCTAIC), ajun-
taments, diverses institucions i particu-
lars relacionats amb el patrimoni industri-
al. Posteriorment es va considerar oportú 

ampliar la llista, ja que alguns elements 
rellevants n’havien quedat exclosos i es 
va elaborar un llistat de possibles nous  

elements amb  criteris ajustats i diversos. 
El llistat dels  100 elements va ser  apro-
vat l’any 2002. 

mn
mNACTEC
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NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

121 Central de Daió Queralbs Ripollès
122 Central Transformadora de Sants “La Bordeta” / Barcelona / Barcelonès
123 Dipòsit de FECSA Vilanova i la Geltrú Garraf
       
MERCATS    
124 Mercat del Born Barcelona Barcelonès
125 Mercat de Sant Antoni Barcelona Barcelonès
       
PATRIMONI FERROVIARI    
Estacions    
126 Estació del Nord Barcelona Barcelonès
127 Estació de França Barcelona Barcelonès
128 Estació Lleida Segrià
129 Estació Portbou Alt Empordà
Túnels i viaductes    
130 Túnel de La Torreta L’Argentera Baix Camp
131 Túnel del Turó de La Maqruesa Montgat Maresme
132 Túnel del Cargol Toses Ripollès
133 Viaducte dels Masos Duesaigües Baix Camp
134 Viaducte Colera Alt Empordà
Funiculars i telefèrics    
135 Cremallera de Núria Ribes de Freser i Queralbs Ripollès
136 Funicular Aeri de Montserrat  Monistrol de Montserrat / Bages
Infraestructures    
137 Magatzem i giratòrtia de màquines / Vilanova i la Geltrú Garraf
138 Edifici de l’enclavament de senyals i giratòria / Móra la Nova / Ribera d’Ebre
       
PATRIMONI MARÍTIM    
Magatzems i tinglados    
139 Magatzems del Port Barcelona Barcelonès
140 Tinglado del Port Tarragona Tarragonès
141 Pont del petroli Badalona Barcelonès

NÚM NOM - ÀMBIT MUNICIPI COMARCA 

Fars    
142 Far de Sant Sebastià Palafrugell Baix Empordà
143 Far de la Banya o del Delta Tarragona Tarragonès
       
OBRES PÚBLIQUES    
144 Pont del Mil·lenari Tortosa Baix Ebre
145 Pont penjat Amposta Montsià
146 Pont del Lledoner Cervelló Baix Llobregat

       
TELECOMUNICACIONS    
147 Torre de telegrafia òptica Montornés del Vallès Vallès Oriental
148 Casa de “La Telegrafia” El Prat de Llobregat Baix Llobregat
       
OBSERVATORIS CIENTÍFICS    
149 Observatori de l’Ebre Roquetes Baix Ebre
150 Observatori Fabra Barcelona Barcelonès 
 

  
ELEMENTS DESTACATS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA EN 
RISC DE DESAPARICIÓ
     
a Molí de Mar Vilanova i la Geltrú Garraf
b Cimentera de Sossís La Pobla de Segur Pallars Jussà
c Can Ricart Barcelona Barcelonès
d Farinera La Trobada Montferrer i Castellbó / Alt Urgell
e Pedreres de Foment Caldes de Montbui Vallès Occidental
f Conjunt dels molins paperers La Riba Alt Camp
g Funicular Gelida Alt Penedès
h Observatori Turó de l’Home Fogars de Montclús Vallès Oriental
i Giratòria de Sant Vicenç de Castellet / Sant Vicenç de Castellet / Bages

Amb posterioritat el mNACTEC, 
la Comissió de Directors del seu Sistema 
Territorial, l’AMCTAIC  i diferents professi-
onals i particulars van considerar, a partir 
del 2010, la necessitat d’ampliar i actu-

alitzar aquest llistat dels 100 elements. 
Després d’un treball transversal i conjunt  
de més  de quatre anys, i establir els cri-
teris determinats i concrets per a la seva 
selecció anteriorment esmentats, es va 

arribar a l’actual llistat dels 150 elements 
del patrimoni industrial català.

A aquests destacats 150 ele-
ments, s’hi afegeix, també, un breu llistat 
amb aquells elements d’especial interès 
o rellevància amb greus problemes d’ac-
cessibilitat, conservació i preservació.

www.mnactec.cat/150elements

mn
mNACTEC
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L’enginyer Pearson, modernització del 
territori i especulació financera
Frederick S. Pearson és conegut per 
la seva important tasca de promoció 
de l’energia hidroelèctrica a Catalu-
nya mitjançant l’ambiciós projecte 
de la Barcelona Traction, que va per-
metre dinamitzar l’alta muntanya del 
Pirineu de Lleida, crear infraestruc-
tures i llocs de treball i portar l’elec-
tricitat a Barcelona, cosa que ajudà 
a modernitzar el país. Aquí presen-
tarem una visió addicional del per-
sonatge, potser no tan mitificadora, 
però necessària per poder fer-ne una 
valoració més realista. 

El personatge i les seves experiènci-
es a Amèrica Llatina

Pearson (1861-1915) era un 
enginyer elèctric nord-americà que des-
prés de diferents experiències prèvies 
s’havia especialitzat a construir projectes 
primerencs per permetre la transferèn-
cia de capital i tecnologia dels països a 
l’avantguarda del desenvolupament urbà 
i industrial a països endarrerits en aquest 
procés; amb aquesta dinàmica genera-
va importants moviments de recursos 
financers. Es l’època en què s’escampa 
per Amèrica Llatina i el Carib la potència 
econòmica dels Estats Units i el Canadà, i 
Pearson col·labora en molts projectes als 
quals aporta la seva reputació, els seus 
equips d’experts i també els seus con-
tactes amb els fabricants nord-americans 
d’equips relacionats amb l’electricitat. 

Fins llavors a Europa les compa-
nyies que havien promocionat la introduc-
ció de l’electricitat tèrmica, per exemple 
l’AEG alemanya, creien que el negoci era 
construir fàbriques d’electricitat a grans 
ciutats i fer els beneficis amb la venda 
dels equipaments i les màquines que ells 
mateixos produïen, i no pensaven que 
el core business havia de ser la venda 
d’electricitat.

Pearson va canviar aquest plan-
tejament, ell no produïa maquinària, en 

tot cas la comprava; ell dissenyava grans 
projectes basats en energia hidroelèc-
trica que li permetien disposar de grans 
quantitats d’electricitat, i el negoci radi-
cava a vendre electricitat, a ser possible 
dintre d’un marc monopolístic, és a dir, 
comprant els competidors i fent-los desa-
parèixer o situant-se en una posició clara 
de domini abans que els altres. També 
acabava d’arrodonir-ho amb altres nego-
cis relacionats amb aquest, com l’adqui-
sició de les companyies de tramvies de 
la zona, que eren gran clients immediats 
d’electricitat, o la promoció de nous ferro-
carrils elèctrics, i també creant empreses 
especialitzades en la compra de grans 
quantitats de terrenys que, com a conse-
qüència de les altres activitats, havien de 
pujar de preu.

Va ser a Sao Paulo (1899) on 
Pearson va començar aquestes experièn-
cies, amb un projecte de 12.000 CV de 
potència; continuà a Mèxic D.F. (1902) 
amb 110.000 CV, i posteriorment a Rio 
de Janeiro (1904) amb 84.000 CV. En tots 
aquests llocs, com després a Catalunya, 
les activitats de Pearson de construcció 
de centrals i preses, i dinamització dels 
tramvies van ajudar evidentment a mo-
dernitzar les ciutats i els seus entorns, 
cosa que afavorí l’avanç d’aquests països.

L’estil financer: societats sense capi-
tal i stock watering

Duncan McDowall afirma que 
les activitats a Amèrica Llatina van ser 
conduïdes en un “entorn d’irregularitats 
financeres i mala gestió”. Les societats 
es constituïen al Canadà, perquè d’acord 
amb la llei canadenca de l’època era 
possible constituir una societat per acci-
ons amb el capital social que es volgués 
sense necessitat de desemborsar ni un 
dòlar, després la societat podia emetre el 
deute que calgués. Una altra practica era 
l’stock watering, és a dir, inflar artificial-
ment el valor dels actius d’una societat 
i després vendre les accions a inversors 
incauts, normalment europeus, a aquest 

valor més o menys inventat, això sí, de-
corant els consells d’administració de 
noms coneguts i rellevants amb la finalitat 
d’afavorir la confiança en les empreses.

La primera crisi del model de 
Pearson va aparèixer amb la crisi finan-
cera general de 1907 als Estats Units. El 
pànic financer va espantar els inversors 
nord-americans i europeus de Pearson, 
que va veure impossible aconseguir nou 
capital per a les seves empreses com a 
conseqüència dels dubtes que hi havia 
al voltant del seu model de promoció 
de negocis i la seva integritat financera. 
Va ser llavors també quan es va conèi-
xer que persones de l’entorn de Pearson 
havien manipulat el valor de les accions 
de les seves empreses utilitzant la seva 
reputació. No sembla que Pearson fos el 
promotor d’aquests moviments, però els 
coneixia i no va actuar; d’aquest com-
portament ara en diríem corporate com-
pliance. El biògraf del nostre personatge, 
William S. Morse del Dartmouth College, 
va arribar a descriure Pearson com “un 
malabarista d’escala còsmica” i també va 
arribar a reconèixer la seva “forta ratxa de 
jocs d’atzar”.

El mercat de Barcelona: companyies 
en competència 

A Barcelona, l’electricitat havia 
arribat a finals del segle XIX, i es con-
solidà després d’alguns experiments 

Pere-A. Fàbregas
Historiador
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amb dos companyies: la Barcelonesa de 
Electricidad, creada per l’AEG alemanya 
el 1894, i la Central Catalana de Electrici-
dad, constituïda el 1896, com a joint ven-
ture de les dues companyies de gas de 
Barcelona, la Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas i Lebon et Cie. La pri-
mera va construir la Central Mata al Pa-
ral·lel, i la segona, la Central Vilanova, al 
costat de l’Arc de Triomf, que es posaren 
en marxa el mateix any, el 1898. Las dues 
societats van anar mantenint una situa-
ció de competència, tot i que l’empresa 
alemanya va mantenir un creixement més 
elevat durant quinze anys.

L’any 1911, s’albirava la arriba-
da d’una nova tecnologia, l’electricitat 
hidràulica,  i de nous plantejaments so-
cietaris que trencarien l’stato quo existent 
fins llavors. En només tres mesos es van 
crear tres societats per fer salts d’aigua 
als Pirineus i transportar l’electricitat ob-
tinguda fins a Barcelona. 

El juliol de 1911, un enginyer ca-
talà, Carles Montañés, va enviar un tele-
grama a Pearson en què li explicava les 
possibilitats de Barcelona com a mercat i 
els relativament propers Pirineus on ubi-
car els salts d’aigua. El mateix mes, Pe-
arson va arribar a Barcelona, procedent 
de Londres, des d’on va viatjar –diuen– 
en el seu propi vagó llit. El tema li va 
agradar, i després d’un estiu d’estudis i 
projectes ho va veure clar i va començar 

a tirar endavant a gran velocitat. El 12 de 
setembre constituïa a Toronto (el Cana-
dà) la Barcelona Traction Light and Power 
(BT), emmarcada en la llei canadenca i 
amb un capital de 40 milions de dòlars 
(uns 225 milions de pessetes), per tirar 
endavant el projecte, de 169.000 CV, 
que incloïa la construcció de salts en els 
rius del Pirineu lleidatà. Era el projecte 
més gran que s’havia plantejat mai, volia 
ocupar no Barcelona sinó tota la part in-
dustrial de Catalunya, 32.000 km2. Des 
d’un punt de vista financer, qui realment 
va constituir la Barcelona Traction va ser 
una altra companyia de Pearson, la Spa-
nish Securities, que només tenia 40.000 
dòlars de capital i que s’havia creat tot 
just un mes abans.

Poques setmanes després, el 
28 d’octubre, aparegué el projecte ca-
talà, es constituí la Sociedad General de 
Fuerzas Hidro-Eléctricas, composta per 
la Sociedad Catalana para el Alumbra-
do por Gas (SCAG) i la família Bertrand, 
fabricants tèxtils cotoners, amb 10,5 mi-
lions de pessetes de capital i un projecte 
d’uns 60.000 CV amb salts sobre el riu 
Éssera a la província d’Osca i transport 
fins a Barcelona. El líder del projecte era 
el gerent de la Catalana, Josep Mansana 
Tarrés. 

El tercer projecte va venir de 
la mà d’una companyia franco-suïssa, 
Energia Eléctrica de Cataluña (EEC), cre-

ada per la Compagnie Gènèrale d’Elec-
tricité i la Société Suisse d’Industrie 
Électrique el 18 de novembre de 1911 
amb un capital de 10 milions de pesse-
tes. Al capdavant del projecte hi havia 
un personatge d’origen egipci francès, 
Pierre Azaria. 

La lluita seria aferrissada, Pear-
son, amb el seu dinamisme habitual, co-
mençà a moure’s molt ràpidament, algú 
el va definir amb l’expressió “a nonstop 
idea-to-reality machine”. En poc temps 
comprà la Barcelonesa de Electricidad a 
l’AEG i Energia Eléctrica de Cataluña a la 
Compagnie Gènèrale d’Electricité, adquirí 
els tramvies de Barcelona i promogué els 
Ferrocarrils de Catalunya per comunicar 
Barcelona amb el Vallès. Addicionalment 
es va quedar pràcticament totes les pe-
tites companyies locals d’electricitat del 
país. Finalment, només li quedà al davant 
la Catalana i, tot i que ho va intentar, va 
fracassar; Josep Mansana no volia ven-
dre, volia competir, i així estigueren un 
grapat d’anys.

L’estructura societària i el finança-
ment

L’estil Pearson es basava en una 
organització molt estudiada que li perme-
tia aprofitar al màxim els avantatges de 
la transnacionalitat de les seves opera-
cions, tenint en compte que treballava a 
la vegada en diferents projectes ubicats 

Presa de Talarn-TrempTíitol d’acció de Barcelona Traction (1913)



16

en països diversos. Al Canadà es domi-
ciliaven les empreses per aprofitar la llei 
canadenca de societats, mentre que a 
Londres hi havia el hub financer, assegu-
rament de les emissions d’accions i bons, 
i relacions amb la banca internacional. A 
Nova York s’hi concentraven els temes 
d’enginyeria, compres, logística i direcció 
de les construccions, i als països en què 
es desenvolupaven els projectes hi havia 
els actius industrials i l’operativa real de 
les societats.

A l’Espanya de l’època, casi tots 
els problemes es podien resoldre amb 
relacions i diners i, d’això, Pearson en 
sabia bastant, acostumat com estava a 
les pràctiques empresarials de l’Amèrica 
Llatina. Pot semblar estrany, però pràc-
ticament totes les concessions d’aprofi-
tament hidroelèctric dels rius espanyols 
estaven en mans de diputats de les Cor-
tes Españolas. Pearson va aconseguir les 
concessions sobre el riu Noguera Palla-
resa de  Domènec Sert, que havia estat 
diputat per Barcelona (1896-1898) i per 
Lleida (1901-1903). En el cas de l’Ener-
gía Eléctrica de Cataluña el proveïdor va 
ser Emilio Riu Periquet, diputat per Sort 
del 1901 al 1918, i després el 1923, 
mentre havia estat senador (1919-1923). 
Avui, tot això seria difícil d’entendre i 
d’acceptar.

Un altre problema era la legislació 
espanyola, que no permetia als estrangers 
posseir salts d’aigua. Quan es va pregun-
ta a l’equip de Pearson com pensava re-
soldre-ho, l’única resposta, segons Peter 

Hertner, va ser: “prendrà algun temps 
treballar en relació amb aquest obstacle”. 
Evidentment no van tenir cap problema, 
el van resoldre.

La Barcelona Traction: inici i final
La frenètica activitat construc-

tora i la compra de societats requeria 
molts diners, s’estaven fent a la vegada 
les centrals de Sossis, Seròs i Tremp, i 
Energía Eléctrica de Cataluña construïa 
la tèrmica de Sant Adrià i la central de 
Cabdella, després vindria Camarasa. 
Els problemes van començar ja l’any 
1914, quan a causa del tancament dels 
mercats financers europeus per la Gran 
Guerra, Pearson no va poder subscriure 
l’ampliació de capital d’Energía Eléctri-
ca de Cataluña; a més també hi havia 
problemes al Brasil i Mèxic i havien 
deixat d’enviar beneficis. A final d’any, 
els inversors europeus, exasperats pel 
sobre cost del projecte Barcelona, van 
separar Pearson de la presidència i la 
van donar a un comitè de tenidors de 
bons. L’any 1915, en el transcurs d’un 
dels constants viatges de Pearson entre 
Europa i els Estats Units, el vapor en 
què viatjava, el Lusitania, va ser atacat 
i enfonsat pels alemanys i el nostre 
personatge morí. El seu fill Edgerly, en 
succeir-lo, va declarar que el seu pare 
havia mort en total i completa insolvèn-
cia, després de tants projectes i tants 
negocis.

Tot això va comportar problemes 
financers a la Barcelona Traction, que 

el mateix any ja va haver de renegociar 
les condicions del deute per fer-lo míni-
mament viable. Però els problemes no 
van acabar aquí, el deute es va haver de 
tornar a reestructurar el 1918 i el 1921. 
Tampoc no hi va ajudar la famosa vaga 
La Canadiense de 1919, ni el fet que al 
govern de l’època se li ocorregués, per 
resoldre-la, nomenar governador civil de 
Barcelona a aquell Carles Montañés que 
havia fet venir Pearson i que llavors era 
casualment diputat a Corts per Valderro-
bres.

Acabada la Guerra Civil (1936-
1939), la Barcelona Traction va tornar a 
tenir problemes per pagar el servei del 
deute, problemes agreujats perquè el 
govern del general Franco no li proporcio-
nava les divises necessàries. Joan March 
va aprofitar la situació perquè un jutge 
de Reus declarés la societat en fallida el 
1948. En la posterior subhasta d’actius, 
March els comprà, per crear tot seguit 
FECSA, que més tard es convertí en EN-
DESA i finalment en ENEL.

Epíleg
Pearson va afavorir la modernit-

zació del territori i encara ara n’hem de 
valorar l’aportació, tot i que no va ser 
l’únic a treballar en aquest sentit. Però 
també cal tenir en compte que va sor-
prendre amb empreses amb finançament 
deficient, que jugà amb les valoracions de 
les mateixes accions, que dugué a terme 
pràctiques monopolístiques i que tot ple-
gat generà situacions poc sostenibles.

Presa de Camarasa
Fotografia: Pepe Conesa Presa de Camarasa
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Inici de tramita-
ció de l’expedient 
per declarar BCIL la 
Central Tèrmica de 
les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs

El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs de 28 de setem-
bre de 2015 va acordar, a instàncies 
de la Plataforma per la Conservació 
de les Tres Xemeneies i per unanimi-
tat de tots els grups polítics, l’obertu-
ra d’expedient per a la declaració de 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) la 
tèrmica de les tres xemeneies. 
Tres anys abans, el 27 de juliol de 
2011, la Plataforma de les Tres Xe-
meneies ja havia registrat la petició 
i havia elaborat, en col·laboració 
amb experts, l’informe preceptiu per 
aconseguir la protecció del conjunt 
patrimonial.  El passat dia 30 de juny 
de 2015 es va tornar a entrar per 
registre a l’Ajuntament de Sant Adrià 
un nou informe i una nova sol·licitud 
de declaració de BCIL sobre els pocs 
elements que encara hi són en peu 
de la tèrmica de les tres xemeneies. 
Aquest tres anys transcorreguts des 
de la primera petició han provocat 
que Endesa, des de finals de l’any 
2012, amb el permís del Ministeri 
de Medi Ambient i l’Ajuntament de 
Sant Adrià portés a terme l’enderroc 
i desmantellament del conjunt patri-
monial. Durant el 2010 Endesa havia 
demanat autorització a la Generalitat 
per tancar els grups 1 i 3 de Sant 
Adrià (el 2 ja estava tancat des del 
2008 per raons mediambientals). En 
aquesta sol·licitud presentà un “Pla 
de desmantellament”. 
El projecte d’enderroc i desmante-
llament incloïa mantenir només la 
“pell”, és a dir, el formigó que forma 
les estructures de les tres xemeneies 
i de l’edifici de turbines, i desmante-
llar i buidar totalment les calderes, la 
part metàl·lica de les xemeneies, les 
turbines, alternadors, condensadors i 
transformadors, enderrocar piscines 
de decantació, depuradora, dipòsits 
de fuel, edificis auxiliars, grues pont, 
estructures de suport i tubs de capta-
ció d’aigua de mar, etc. 
En desembre de 2012, s’iniciaren les 
obres d’enderroc i desmantellament 
del complex industrial. Es dóna la pa-
radoxa que l’inici de les obres d’en-
derroc coincidí  amb el centenari de 
la posada en servei, per part d’Ener-
gia Eléctrica de Cataluña, del primer 
grup de la primera central elèctrica 

de Sant Adrià de Besòs el 23 de març 
de 1913. Ha estat precisament el 
conjunt original de 1913 de l’estaca-
da i els tubs de captació d’aigua de 
mar, que encara es conservava en 
perfecte estat, l’últim dels elements 
que han estat enderrocats i desman-
tellats, sense que l’obertura d’expedi-
ent per a la declaració de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) hagi arribat a 
temps per evitar-ne la pèrdua.
Quan aquesta primera central tèrmi-
ca entrà en funcionament el 1913, ho 
féu amb dos grups turboalternadors 
de 7,5 MW cadascun. La seva cons-
trucció es va realitzar, per primer cop 
a Catalunya, íntegrament en formigó 
armat amb el sistema constructiu 
Hennebique. L’abril de 1914 entrà 
en servei un nou grup de 12 MW i 
el març de 1923, un altre de 15 
MW. A l’edifici de calderes hi havia 
16 generadors de vapor a partir de 
la combustió de carbó procedent de 
Calaf, de la resta d’Espanya i del port 
de Barcelona, gràcies a un ramal de 
la línia fèrria Barcelona-Mataró que 
arrencava de Badalona i entrava dins 
el recinte de la central. Els fums eren 
evacuats a través de quatre xemene-
ies a una alçària de 60 metres i la 
condensació del vapor es feia a tra-
vés de l’aigua de mar obtinguda amb 
un sifó format per quatre tubs de fer-
ro colat suportats per una estacada 
de formigó que s’endinsava a 150 
metres de la costa.

El 1959 FECSA posà en servei, al 
costat mateix de la històrica central 
de 1913, una nova central, Badalo-
na I, que alimentava amb carbó dos 
grups turboalternadors de 103 MW. 
Per construir aquesta nova central, es 
va enderrocar la primera tèrmica de 
Sant Adrià i la superfície alliberada va 
passar a ser utilitzada com a dipòsit 
de carbó.
El 1965 FECSA posà en servei la 
nova central, Badalona II, de 320 MW 
i calderes de 85 metres d’alçada al 
costat mateix de l’anterior de Badalo-
na I. Aquestes noves centrals són les 
primeres que utilitzen exclusivament 
el fueloil com a combustible.
A finals dels anys seixanta es va pro-
jectar la construcció d’una nova gran 
tèrmica a Sant Adrià. El projecte inici-
al de dos grups de 350 MW cadascun 
va ser ampliat a tres. Per aquest mo-
tiu, i per necessitats dels fonaments, 
el grup 3 està una mica més separat 
dels altres dos. El 1976, en només 12 
hextàrees del litoral entre Sant Adrià i 
Badalona, es concentra una potència 
elèctrica total d’uns 1.500 MW. La 
manca d’espai per haver de coexistir 
amb les de Badalona I i II i una major 
protecció ambiental van condicionar 
el seu disseny amb unes xemeneies 
sobre les calderes que arriben als 
200 m. La combinació de factors 
com l’agrupació de tres elements 
idèntics, la gran alçària i les xemene-
ies damunt les calderes van dotar el 

conjunt d’una gran singularitat única 
a tota Espanya i molt poc freqüent 
arreu del món.
La primera iniciativa de reconei-
xement dels valors “estètics” i de 
“memòria” de la tèrmica de les Tres 
Xemeneies es produeix el 2001, quan 
el col·lectiu Dones de Futur de Sant 
Adrià recull 338 signatures a fa-
vor de declarar-les signe d’identitat 
adrianenca. El 2005, com a conse-
qüència de l’anunci de tancament de 
la central, s’inicia un debat ciutadà 
sobre el futur de la central. El debat 
desemboca en la creació de la Plata-
forma per la Conservació de les Tres 
Xemeneies, creada el 17 de gener 
de 2007, que recull 4.423 signatu-
res de suport, i en la convocatòria 
d’una consulta ciutadana per part de 
l’Ajuntament. El resultat d’aquesta 
consulta, celebrada el novembre de 
2007, va ser de 2.135 vots (82,2%) 
favorables a la conservació. 
Malauradament el procés de des-
mantellament i enderroc del conjunt, 
que ha coincidit amb el centenari de 
la primera central, ha eliminat tots els 
elements del patrimonial industrial i 
només ha mantingut el formigó buit 
que forma les estructures de les tres 
xemeneies i de l’edifici de turbines. 
Una petita part dels elements mobles 
patrimonials que es trobaven a l’in-
terior seu han estat traslladats a un 
magatzem gestionat per la Fundació 
Endesa a la Zona Franca, amb la in-
tenció de conservar part de la seva 
memòria.

Compromís per a la 
recuperació del bar-
ri de les adoberies 
de Vic

Durant el Ple municipal de Vic del mes 
d’octubre es va aprovar per unanimitat 
una moció per aturar la degradació del 
barri de les Adoberies. La proposta 
demana la col·laboració de totes les 
formacions polítiques del consistori, 
que destinarà part del pressupost a 
promoure la recuperació del barri i el 
compromís dels propietaris per a l’ús 
públic i privat dels espais.
L’illa adobera és un espai emblemàtic 
de Vic, pel seu valor arquitectònic i 
històric, i per la tradició adobera de la 
ciutat. Alguns dels edificis es van alçar 
durant el segle XVIII i concentraven la 
indústria de l’adob de la pell. El 2009 
va ser declarada pel Govern Bé Cultu-
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ral d’Interès Nacional, en la categoria 
de zona d’interès etnològic, però, tot i 
així, la zona es troba en estat de de-
gradació per falta d’actuacions. 
La moció aprovada durant el Ple no 
és la primera acció que s’engega per 
protegir les adoberies i promoure’n 
la recuperació. Fa anys la plataforma 
ciutadana “Salvem les adoberies!” 
s’oposava a un projecte de l’Ajunta-
ment per remodelar el barri i propo-
sava la rehabilitació i conservació del 
conjunt, i la reconversió dels edificis 
en equipaments culturals. 

X congreso interna-
cional de molinolo-
gía
Turismo Cultural
20,21 y 22 de mayo de 
2016

Los Congresos Internacionales de 
Molinología son el referente nacional 
en el estudio de los molinos y otros 
ingenios tradicionales, y acumulan 
un importante acervo de investiga-
ción sobre este patrimonio en las dos 
décadas que la Asociación para la 
Conservación y Estudio de los Molinos 
(ACEM) lleva promoviéndolos por toda 
la geografía española.
La ASOCIACIÓN 10º CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA, 
organiza junto a ACEM este 10º Con-
greso Internacional de Molinología en 
Segovia (España).
El subtitulo “turismo cultural” asignado 
a este congreso quiere destacar el va-
lor de este patrimonio como fuente de 
conocimiento, disfrute y riqueza.

A quién va dirigido
La asistencia al congreso está abierta 
a todas aquellas personas y entidades 
interesadas en el estudio y conser-
vación de los molinos y los ingenios 
tradicionales. La participación puede 
consistir en la asistencia a las sesio-
nes de trabajo y visitas técnicas, así 
como también presentando una co-
municación para ser expuesta o un 
póster.
Por su carácter multidisciplinar puede 
ser de interés para arquitectos, in-
genieros, restauradores, etnógrafos, 
antropólogos, geógrafos, historiadores 
u otros especialistas e investigadores 
relacionados con los ingenios tradici-
onales.

Estructura
Los congresos de molinología son los 
espacios donde los investigadores, 
además de exponer por medio de 
comunicaciones y pósteres y publicar 
sus trabajos, pueden compartir, dia-
logar y exponer sus puntos de vista 
con otros colegas de forma perso-
nal. Estos encuentros se realizan en 

las visitas técnicas, en los tiempos 
de café y comidas. Por este motivo 
queremos realizar un congreso so-
segado, con tiempo para el diálogo 
y el encuentro en donde el tiempo 
para las comunicaciones sea el ade-
cuado que permita al congresista 
expresarse. Por tanto debemos poner 
un número máximo de exposiciones 
de comunicaciones. Siguiendo con 
las pautas marcadas en otros con-
gresos se plantean mesas de 5 co-
municantes a 10 minutos cada uno y 
un pequeño tiempo común al acabar 
las comunicaciones de esa mesa 
para preguntas si las hay, en total 
60 minutos. Si dentro de la mesa se 
aumenta el número de comunicantes 
también se incrementa el tiempo pro-
porcionalmente.
Los asistentes que presenten dos co-
municaciones podrán optar a presen-
tar en sus 10 minutos una síntesis de 
las dos o una de ellas.
El número máximo de exposiciones 
públicas se ha fijado en 60 que se or-
denaran en riguroso orden de inscrip-
ción y pago de cuota en el congreso.

El congreso constará de tres bloques 
temáticos, donde se encuadrarán las 
comunicaciones presentadas y los 
pósteres:
1º) Historia, patrimonio, etnografía y 
folklore. Comunicaciones relaciona-
das con la historia de los ingenios, su 
patrimonio, tanto material como inma-
terial (por ejemplo el sistema comer-
cial), los aspectos etnográficos, como 
la forma de vida en ellos y el folklore 
relacionado.
2º) Restauración, protección, paisajes, 
turismo y usos. Bloque en el que se 
encuadran los proyectos de restaura-
ción, las acciones de protección pa-
trimonial, el patrimonio como paisaje,
el turismo asociado al patrimonio in-
dustrial y los usos de este patrimonio, 
tanto tradicionales como nuevas alter-
nativas.
3º) Tecnología y técnica. La tecnología 
y la técnica molinar desde la visión 
histórica y desde las nuevas tecnolo-
gías para su difusión, representación y 
uso, como las infografías, construcci-
ones en 3D, realidad virtual y aplicaci-
ones informáticas.
El idioma oficial del congreso es el 
castellano.
Más información disponible en la web 
www.molinologia2016.es

Documental “Ros-
tros, Rastros, Res-
tos”, 

Documental sobre la memoria del 
trabajo en la fábrica de artillería de 
Sevilla. 
http://obiter.us.es/index.php/ga-
llery/1052-rostros-rastros-restos
https://www.youtube.com/watch?-
v=oShWsaHV4uU

Bibliografia

FUENTES MILÀ, Sergio. L’església del Bon Pastor de Barcelona. Història, art i 
arquitectura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2015.

“L’església del Bon Pastor, projectada per Josep Maria Sagnier i Vidal el 1944, 
és un cas paradigmàtic d’arquitectura religiosa de postguerra a Barcelona. 
Tot i l’aparença austera i ser un dels espais menys coneguts de la ciutat, el 
temple amaga una interessant història en clau política en relació amb la seva 
construcció, els seus discursos estètics i la seva simbologia en el període del 
primer franquisme. A l’interior es custodien obres que han estat fonamentals 
per comprendre la història i la construcció de la Barcelona del segle XX.
En aquest treball, Fuentes Milà ha seleccionat els elements artístics més signi-
ficatius de l’església del Bon Pastor, decantant-se per les tres manifestacions 
de més interès. D’una banda, l’arquitectura i la seva concepció estilística en 

el context del primer franquisme, amb l’anàlisi del procés constructiu (1944-
1945) a partir de la troballa de documents inèdits. D’altra banda, les quatre 
escultures històriques que allotja l’església: la talla del Bon Pastor (1947-
1948), indubtablement la peça més representativa i important per la gran 
qualitat de la factura i el seu origen i simbolisme bidireccional (religiós i polí-
tic); el Santcrist de la capella del Santíssim; la imatge de Sant Josep (1950), 
i la petita Mare de Déu d’origen medieval. Aquestes darreres tres obres han 
estat restaurades fa ben poc per l’equip TdArt amb l’assessorament de l’autor 
d’aquest estudi (2013-2014); bona part dels treballs de recuperació de les 
escultures s’inclouen en un capítol específic. També es tracta el programa 
pictòric que decora l’absis (1948-1949).
En definitiva, aquest llibre, il·lustrat amb material inèdit, no només és el re-
sultat d’una investigació rigorosa i profunda, sinó que també és una invitació 
per valorar la perifèria barcelonina i per descobrir-hi, amb detall, un rellevant 
patrimoni historicoartístic.”

Les adoberies d’Igualada
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Associació

Participació  del 
l’AMCTAIC a les XVII 
Jornadas Internaciona-
les de Ptrimonio Indus-
trial INCUNA 2015.
Del 30 de setembre al 3 
octubre. Gijón.

Les XVII Jornades, que es van celebrar 
del 30 de setembre al 3 d’octubre a 
Gijón i a les quals va assistir l’AMC-
TAIC, es van centrar en el tema “El 
legado de la industria. Archivos, biblio-
tecas, fototecas de empresa y experi-
encias de reutilización del patrimonio 
en centros documentales”.
Amb un ampli temari i propostes es va 
tractar i constatar la necessitat de pre-
servar el patrimoni documental  com a 
part essencial de la memòria del tre-
ball i dels lloc. Arxius d’empresa, bibli-
oteques i patrimoni documental de la 
industrialització, com a objecte d’estu-
di i debat.  Empreses i organitzacions 
socials, de forta tradició i amb molts 
anys d’antiguitat, compten amb arxius 
històrics i altres fonts de dades que 
han de ser emmagatzemats a l’espera 
de poder-ne fer un ús d’utilitat local i 
social, ja que formen part de les seves 
cadenes de valors, de les seves forta-
leses com a ens privat o públic. Les 
administracions, universitats, fundaci-
ons, arxius i biblioteques són gestors i 
dipositaris de molta d’aquesta docu-
mentació.
Amb una assistència d’unes du-
es-centes persones, entre professio-
nals i estudiosos –una part important 
dels quals procedien de Llatinoamèri-
ca–, es va constatar que s’estan co-
mençant a dur a terme algunes inicia-
tives, malgrat la crisi, que ha congelat 
alguns projectes. 

Participació  del 
l’AMCTAIC al XVI Con-
grés de TICCIH

Del 6 a l’11 de setembre de 2015, es 
va celebrar, a Lille (França), el XVI Con-

grés de TICCIH, amb el títol “Le Patri-
moine Industriel au XXIème siècle. 
Nouveaux défis” (El patrimoni industri-
al al segle XXI. Nous desafiaments), i 
l’AMCTAIC va assistir-hi.
El patrimoni industrial fa  aflorar nom-
brosos recursos lligats al desenvolu-
pament cultural, turístic i econòmic 
dels seus territoris. Aquest  congrés   
va servir per fer una anàlisi sobre l’es-
tat de la qüestió del patrimoni indus-
trial al món i obrir noves perspectives 
sobre els seus interlocutors, realitzaci-
ons i reconeixements.
En aquest començament del segle XXI, 
el patrimoni industrial és part integrant 
de les nostres societats, i entra en una 
profunda evolució. 
Més de quatre-cents investigadors i 
professionals de quaranta-sis països 
van assistir en algun moment a aquest 
congrés de Lille. Dues-centes quaran-
ta comunicacions amb vint-i-cinc te-
màtiques, durant cinc dies, van tractar 
els problemes dels diferents camps, 
com ara la història, la memòria indus-
trial, l’arquitectura, l’habitatge obrer, el 
desenvolupament durable, la recerca i 
innovació en eines  d’ensenyament, la 
restauració i reconversió dels edificis 
industrials, la regeneració urbana, el 
patrimoni de les industries en activitat, 
el paper de les institucions, les vies de 
transports, els patrimonis de l’electri-
citat, els arxius orals, els paisatges, els 
museus, el paper de la societat civil en 
la difusió i salvaguarda del patrimoni 
industrial.

Visita a Mora la Nova i 
el Pinell de Brai

El dissabte 14 de novembre es va fer 
la darrera sortida de l’any 2015 a edi-
ficis d’alt interès patrimonial i relacio-
nats amb el patrimoni industrial. Amb 
un autocar de l’empresa Sagalés, que 
va recollir passatgers a Terrassa i a 
la plaça Francesc Macià de Barcelo-
na, un total de trenta-dues persones 

(socis, acompanyants i no socis de 
l’AMCTAIC) vam poder gaudir de dos 
exemples ben diferents del patrimoni 
industrial del nostre país: el Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril, a Mora 
la Nova, i el Celler Cooperatiu, al Pinell 
de Brai.
A Mora la Nova, equidistant de Barce-
lona i de Saragossa i que va ser un im-
portant punt de relleu de locomotores i 
centre de classificació de mercaderies 
de la línia MZA que va arribar a donar 
feina a mil persones, els membres de 
l’Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari i Industrial ens 
van ensenyar l’edifici de l’enclavament 
(que el 1928 va acollir un dels primers 
sistemes de control electromecànic 
que hi va haver a Europa i que fins 
als anys vuitanta del segle passat 
controlava una platja d’onze vies), el 
pont giratori de 23 metres de diàmetre 
(portat des de Granada, ja que l’origi-
nal havia estat desmuntat per RENFE) i 
una nova nau que acull important ma-

terial ferroviari. Aquí s’hi guarden dues 
locomotores a vapor (la 141F-2316 i 
la 241F-2238), una locomotora dièsel, 
un vagó taller i dos vagons de passat-
gers de 3a classe, tot restaurat, i altre 
material pendent de restaurar entre 
el qual destaca un automotor Renault 
ABJ-2 del 1938.
Al Pinell de Brai vam visitar l’edifici 
del Celler Cooperatiu, construït entre 
els anys 1918 i 1922 i denominat la 
Catedral del Vi per les característiques 
del seu espai interior, i també hi vam 
dinar. Obra de l’arquitecte Cèsar Mar-
tinell, és un edifici declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional des del 2002, amb 
espais i instal·lacions destinades a 
l’elaboració de vi i oli (i que actual-
ment també acull un restaurant). Està 
construït amb arcs parabòlics de maó 
aplantillat; a l’exterior ressalten uns 
frisos ceràmics de Xavier Nogués amb 
al·legories al món del vi i de l’oli, que 
no van poder ser col·locats fins als 
anys cinquanta del segle passat. 

Sortida de l’AMCTAIC
a Mora la Nova i el Pinell 
de Brai
Fotografies: Francesc 
Daura
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