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Avui teniu davant vostre el número 
80 del Butlletí de l’AMCTAIC.

Aquesta publicació, que ha sortit inin-
terrompudament des de l’any 1989, ha volgut 
i vol ser el mitjà de comunicació dels seu so-
cis i també una eina que serveixi per difondre 
notícies, esdeveniments i recerca de tantes i 
tantes persones que, amb els seus escrits i de 
forma desinteressada i gratuïta, ens apropen i 
amb els seus treballs a la situació actual del 
patrimoni industrial i social, del que ha sigut i 
del que encara és.

Articles, notícies, informacions, foto-
grafies, enllaços, bibliografia... ens arriben de 
tot el Planeta, i les recollim al Butlletí perquè 
sempre pugueu seguir la situació del patrimo-
ni industrial, sigui d’on sigui.

Des de fa molt de temps, any rere 

any, aquesta publicació ha volgut ser una eina 
d’informació i un referent, i la nostra associ-
ació sense ànim de lucre l’ha anat materia-
litzant. 

El Butlletí ha anat sobrevivint en 
temps de bonances i també en temps de 
tempestes i el que va començar sent una pu-
blicació de quatre pàgines en blanc i negre, 
avui en té vint-i-vuit en color i un resum en 
anglès. Això sí, l’objectiu principal d’esdevenir 
un  mitjà comunicació entre nosaltres, els so-
cis, els estudiosos i interessats en el patrimoni 
industrial, no ha variat. 

L’AMCTAIC vol agrair-vos el vostre 
interès i la vostre fidelitat, el vostre suport i la 
vostra col·laboració.

Seguim oberts a les vostres contribu-
cions i a les vostres aportacions.

Assumpció Feliu Torras

25 Anys del Premis Bonaplata
Al llarg de la història sempre ha 

existit l’afany de premiar, de reconèixer, 
de posar en relleu els fets, els objectes, 
les persones, la creativitat... De posar-ho 
en primer lloc.

Avui, en la conjuntura actual, 
també es fa necessari premiar. Nosaltres, 
des del camp del patrimoni industrial i 
tècnic, creiem necessari i també urgent 
estudiar, conèixer, difondre i preservar el 
patrimoni de l’era industrial en constant 
transformació.

Crisi versus reflexió i revisió, re-
prendre en mà, també pel que fa al patri-
moni del món de la indústria.

Any rere any, donem aquests 
Premis Bonaplata, però sempre amb una 
nova intenció i un nou sentiment i esforç 
per copsar i valorar els treballs presen-
tats, i ser conscients que encara queda 
molta tasca per fer, molta tasca de sen-
sibilització, i la gran esperança d’arribar 
a temps als indrets, a les màquines, als 
arxius, a les persones... en resum, a la 

memòria industrial 
aplicada cas per 
cas.

E s p e r a n t 
poder continuar en 
la línea ascendent que 
han seguit els Premis al llarg 
d’aquests anys, vull agrair a les entitats 
que els donen suport la seva fidelitat 
institucional, especialment a la Fundació 
Caixa d’Enginyers que ha finançat el Pre-
mi Estudis.

25
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Bonaplata
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Les Desenes Jornades d’Arqueo-
logia Industrial, celebrades a Vic els dies 
1 a 3 de desembre del passat any 2016, 
es van dedicar al patrimoni industrial 
alimentari, aprofitant que Vic havia estat 
nominada ciutat catalana de la cultura. 
Aquestes jornades es venen desenvolu-
pant amb una periodicitat triennal a di-
ferents ciutats del territori català, tenen 
relació amb la seva activitat productiva i 
les organitza l’Associació del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya i el mateix Museu 
de la Ciència i de la Tècnica ubicat a Ter-
rassa. Hi van col·laborar l’Ajuntament de 
Vic, la Delegació d’Osona de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, els Enginyers 
Industrials de Catalunya i la seva Demar-
cació de la Catalunya Central, la Fundació 
Triptolemos, l’Associació Catalana de Ci-
ències de l’Alimentació, filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i el Consolat General 
de l’Uruguai de Barcelona, que va pre-
sentar una mostra fotogràfica amb tren-
ta-dos plafons de Fray Bentos, un potent 
centre industrial i comercial a la riba del 
riu Uruguay al mar de la Plata, avui aban-

donat i recentment declarat patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO per la seva 
contribució a l’alimentació de la població 
europea en èpoques de guerra i crisis.

Altrament, a més del patrimoni 
industrial alimentari com a especificitat 
industrial del territori, també es van trac-
tar altres branques a les quals s’hi dedi-
quen els investigadors i especialistes. És 
just palesar l’encert de la seva celebració 
a Vic pel que representa i ha representat 
la ciutat i la seva comarca per a la indús-
tria alimentària, ja que ben aviat, des de 
mitjan del segle XIX, va apostar per la 
transformació industrial dels seus pro-
ductes agropecuaris, conscient del seu 
nou potencial i de les debilitats industri-
als en què es veuria immersa la comarca 
davant les escasses fonts energètiques 
de què disposava. Els prohoms osonencs 
de l’època van lluitar per aconseguir una 
bona xarxa de comunicacions, primer 
per carretera; no oblidem que, la divisió 
provincial de Javier de Burgos, el 1833, 
obria una enorme tasca a les diputacions 
provincials, encarregades de  construir i 

mantenir les carreteres provincials. La Di-
putació de Barcelona, en no massa anys 
va enllaçar tots els seus municipis i ca-
pitals de comarca. Altrament, l’explotació 
de les mines d’Ogassa propera a Sant 
Joan de les Abadesses va potenciar la 
construcció del ferrocarril que unia Barce-
lona i aquesta ciutat del Ripollès, passant 
per la ciutat de Vic. Es així com, a partir de 
1875, un cop pacificat el país, Vic estava 
preparat per a esdevenir ciutat pionera a 
Catalunya de la indústria conservera del 
porc, que ha esdevingut una indústria 
actual i estratègica pel lloc destacat que 
ocupa la indústria alimentària en el PIB 
català i espanyol, tenint en compte la mu-
nió de noves indústries que se’n deriven. 
També va ser un encert la tria de la seu de 
celebració de les Jornades, l’edifici El Su-
cre, la impressionant i magnífica fàbrica 
modernista que va aixecar-se el 1892 per 
a transformar la remolatxa sucrera. 

Precisament, per estar dedica-
des al patrimoni industrial alimentari, la 
molt variada temàtica es va centrar en el 
passat, el present i el futur dels produc-

X Jornades d’Arqueologia Industrial
de Catalunya
El patrimoni industrial Alimentari
Vic, 1-3 de desembre de 2016

Mª Luisa Gutiérrez
 UB
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tes tradicionals de l’alimentació catalana 
i mediterrània, en relació amb la seva 
producció, la manipulació, conservació, 
comercialització i transport. Ens referim 
al blat, la vinya i l’oli en totes les seves 
manifestacions productives, i també als 
nou usos socials, culturals i d’oci dels 
vestigis arquitectònics, patrimonials i et-
nològics del nostre entorn que revitalitzen 
l’economia local i regional. Hem de fer 
esment als diferents estadis i tipologies 
que s’hi van presentar: des del desen-
volupament productiu fins a la industria-
lització alimentària; des d’estudis de les 
colònies agrícoles com a explotació inte-
gral de l’espai o el patrimoni de l’horta a 
Lleida, seguint pels molins fariners i els 
seus nous usos, el de les farineres, com 
les de Manresa, la Catalunya Central, la 
de Sabadell o l’ecomuseu de Castelló 
d’Empúries, sense oblidar-nos de la im-
portància de les fàbriques de pastes de 
sopa, entre les que citem la fàbrica de 
pastes Sanmartí de Caldes de Montbui 
i les nombroses indústries alimentàries 
barcelonines, com la de pastes Gallo o 
la fàbrica de galetes Viñas. També desta-

quem els estudis sobre els procediments 
d’explotació de la vinya i de l’elaboració 
del vi a peu de les vinyes a les valls del 
Montcau, o els estudis sistemàtics del 
Penedès relatius a l’evolució de les cons-
truccions on s’elaborava el vi i dels seus 
ginys tècnics, com el de la premsa de 
biga, que com a elements testimonials 
i/o residuals, palesen la importància del 
cultiu de la vinya en el desenvolupament 
econòmic del nostre país tot evolucionant 
cap a la maquinària especialitzada i l’es-
tudi arquitectònic dels cellers, tot finalit-
zant amb la simbologia dels elements del 
pa industrial com a recurs cultural.  Amb 
menys incidència també va estar present 
l’estudi del patrimoni de l’oli com a re-
curs turístic, la restauració d’una refina-
dora de fruits secs i els jubs d’aglans. Així 
mateix, cal palesar la recerca relativa a 
l’alimentació proteínica, com el proveï-
ment d’aliments a la ciutat de Barcelona, 
els estudis etnològics i patrimonials amb 
els atuells de la cuina tradicional catala-
na i la seva evolució fins a la introducció 
dels nous combustibles de carbó i gas als 
inicis del segle XX.  Van estar presents els 

estudis relacionats amb l’especialització 
ramadera i el naixement de la indústria 
agroalimentària a la Plana de Vic entre 
1850 i 1930, que corroboren l’encert en 
la seva tria com a ciutat símbol de la in-
corporació de nous productes agraris a la 
indústria alimentària o les propostes de 
Joaquim Salarich sobre la indústria porci-
na a la comarca d’Osona i que s’amplien 
amb el dels escorxadors catalans, o l’es-
tudi monogràfic d’una fàbrica d’embotits 
de la Garrotxa.

L’apertura de les Jornades es 
va iniciar amb una ponència magistral 
de l’enginyer Antoni  Garrell i Guiu, La 
indústria 4.0: oportunitat de futur, on 
exposava la necessitat de les empre-
ses de l’adopció integral de les noves 
tecnologies organitzatives i de gestió 
per a esdevenir innovadores. La segona 
ponència a càrrec de l’introductor de la 
història de l’alimentació a la universitat 
espanyola, Antoni Riera Melis, Les tècni-
ques de conservació dels aliments. Des 
de la Prehistòria fins als temps moderns, 
va presentar l’evolució dels sistemes de 
conservació dels aliments aconseguits 
per l’home per a poder disposar de de-
terminats aliments en qualsevol època 
de l’any. Les jornades es van cloure amb 
la ponència de l’economista i especia-
lista en història de la ciència catala-
na, Francesc Roca Rosell, La revolució 
agroalimentària catalana entre 1878 i 

Inauguració i vista de l’exposició del patrimo-
ni industral a l’Uruguay

Acte imaugural de les Jordades (a dalt) i dife-
rents moments de presentació de ponències
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L’entitat compleix mig segle d’histò-
ria en plena fase de creixement i con-
solidació com a una de les principals 
cooperatives del mercat europeu 

Caixa d’Enginyers, cooperativa de 
crèdit i serveis financers i asseguradors, 
està celebrant el seu 50è aniversari. Du-
rant aquestes cinc dècades, l’Entitat s’ha 
consolidat en l’àmbit de les cooperatives 
de crèdit del mercat europeu, i s’ha min-

tingut fidel al seu model de banca respon-
sable, sempre al costat dels seus socis.

La fortalesa del seu model co-
operatiu ha contribuït al seu posiciona-
ment com a banca diferent en basant-se 
en una filosofia responsable i sostenible 
que ha fet possible un creixement sòlid 
i progressiu any rere any. Sobre aquesta 
característica diferencial, l’entitat també 
ha forjat una tasca de diferenciació cons-
tant al voltant de la qualitat i l’excel·lència, 

l’atenció personalitzada, el rigor i la trans-
parència en la gestió i compromís amb la 
societat.

Els valors com la confiança, la 
proximitat i l’empatia han estat claus du-
rant aquests cinquanta anys per a cons-
truir una comunitat a la qual presta ser-
vei a través de vint-i-cinc oficines i de la 
seva banca en línia. A més, l’evolució de 
la seva base social ha estat de caràcter 
natural, orgànic i sostingut.

Caixa d’enginyers, 50 anys de banca
responsable al costat dels seus socis

1920 aportant les diverses publicacions 
especialitzades a l’esmentat període. 
No van faltar entre les cinquantena de 
comunicacions, distribuïdes en cinc ses-
sions, les relacionades amb pous de glaç 
per a la conservació d’aliments centrats 
a comarques lleidatanes pirinenques, 
així com l’estudi d’una fàbrica del ram 
de l’aigua, de l’inici de la electricitat i 
d’indústria ceràmica. Es va fer pales el 
paper de les associacions en defensa 
del patrimoni i de la Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya.

Les Jornades es van completar 
amb una visita a la fàbrica de llonganisses 
Casa Riera Ordeix, que encara es manté a 
l’espai urbà on es va crear en 1852, a la 
fàbrica  modernista seu de les Jornades, 
l’espai Sucre i finalment la visita cultural 
al casc històric urbà de Vic centrada en 
la plaça, el consistori i la catedral per fi-
nalitzar en la joia més significativa de l’art 
català medieval i les seves diverses indus-
tries, el Museu Diocesà d’Art. Finalment, 
la projecció exterior  de les Jornades es 
va protagonitzar amb representants de 

diferents institucions del sector alimentari 
dins la sala on s’exposaven els panels de 
Fray Bentos i de la Fundació Triptolemos 
mitjançant la transmissió per a televisió 
d’una taula debat, moderada pel sr. Jo-
sep Alabern, president de l’Associació del 
Mnactec en la que van participar els srs. 
Joaquim Comella de la Casa Riera Ordeix, 
Pere Fàbregas, president de la coordinado-
ra d’Associacions Catalanes, Ramon Clo-
tet, secretari de la Fundació Triptolemos, i 
Jaume Perarnau, director del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya.   

Exposició del paisatge industrial de Fray 
Bentos a l’Uruguay (esquerra)  i exposició que 
va presentar la Fundació triptolemos (dreta)
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Aquesta cerca d’estabilitat insti-
tucional i financera també s’ha traduït al 
llarg de tota la seva història en alts nivells 
de solvència, una cultura de risc prudent 
i un enfocament de negoci centrat en el 
servei i l’atenció al soci d’acord amb les 
seves necessitats.

El naixement d’una llarga història

Fundada per un grup d’enginyers 
industrials, l’Entitat es va constituir com a 
societat cooperativa de crèdit amb l’ob-
jectiu de prestar serveis financers i asse-
guradors globals al col·lectiu d’enginyers. 
Des de llavors, valors com la confiança, la 
proximitat i l’empatia han sigut claus per 
a construir una comunitat que supera ja 
els 150.000 socis.

A dia d’avui, l’Entitat ha ampliat la 
seva vocació de prestar servei a un am-
pli conjunt de col·lectius professionals i, 
per suposat, a la societat, amb la finalitat 
de donar resposta a les seves necessi-
tats. Després de cinquanta anys, l’Entitat 
compta amb una rellevant proposta de 
serveis a través dels canals digitals, amb 
els quals s’efectuen més del 95% de les 
operacions, a més de disposar d’una 
xarxa de vint-i-cinc oficines centrades a 
oferir atenció personalitzada. 

Entitat socialment responsable

Fidel al seu esperit de respon-
sabilitat, Caixa d’Enginyers aposta per 
seguir treballant sota la premissa de la 
sostenibilitat, desenvolupant iniciatives 

que impliquen una millora mediambien-
tal, així com seguir oferint alternatives 
d’inversió socialment responsable. A 
més, a través de la Fundació de Caixa 
d’Enginyers, que canalitza la gran part 
de les accions de responsabilitat social 
corporativa de l’entitat, actua a través de 
les següent línies: formació, excel·lència 
professional, beques i premis, retorn so-
cial i reinserció laboral, i ecologia i sos-
tenibilitat.

La solvència i liquiditat, pilars d’una 
banca responsable

En un entorn macroeconòmic que 
planteja importants reptes, Caixa d’En-
ginyers segueix destacant per la seva 
elevada solvència (CET 1 Fully Loaded 
15,51%) i per la seva liquiditat estructural 
del 142%, àmpliament superior al conjunt 
del sector i per sobre dels requeriments 
regulatoris.

Actualment, la qualitat de l’actiu, 
la disponibilitat de liquiditat i la solvència 
del grup, juntament amb la confiança 
dels seus socis i de l’equip de profes-
sionals que la integren, són els eixos 
sobre els quals s’empara l’actual política 
de creixement del negoci. I tot això, sota 
l’objectiu d’oferir un major i millor servei 
als seus socis en un marc responsable i 
sostenible.

“És un orgull per a tots els que formem part de Caixa 
d’Enginyers poder dir que complim cinquanta anys d’història. 
Cinc dècades plenes d’il·lusió i ardu treball amb el qual hem 
aconseguit consolidar el nostre model cooperatiu i posicio-
nar-nos com a referent en el sector. Per a nosaltres, aquests 
cinquanta anys suposen un punt i seguit a la nostra història 
cooperativa per a continuar oferint solucions innovadores i de 
valor als nostres socis”, afirma Josep Oriol Sala, president del 
Grup Caixa d’Enginyers.

“Des de la seva creació fins a l’actualitat, el soci ha 
estat per a Caixa d’Enginyers el centre de la nostra activitat. 
Durant aquest temps, el nostre model de banca cooperativa i 
responsable s’ha consolidat, fins a superar els 150.000 socis 
i aconseguir una posició de referència en l’entorn de la banca 
cooperativa. El model de gestió té com a pilar la cultura de 
l’estabilitat, eix fonamental per a establir una relació de llarg 
termini amb els socis basada en la confiança, sustentada en 
l’aposta de l’entitat pel creixement orgànic, l’estabilitat eco-
nòmica i financera i l’alt nivell de solvència”, comenta Joan 
Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers. 

Josep Oriol Sala,  (esquerra) i Joan Cavallé 
(dreta)
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En els cent cinquanta anys que 
han passat des de la fundació de la com-
panyia d’Aigües de Barcelona, l’empresa 
sempre ha mostrat una gran capacitat 
d’iniciativa. Ha estat així no només en 
l’àmbit de la gestió –fet que li ha permès 
ser en tot moment una referència econò-
mica en el desenvolupament del país i un 
pool d’innovació científica i tecnològica–, 
sinó també a l’hora de mostrar sensibilitat 
pel patrimoni cultural i el compromís amb 
la societat.

Nascuda per servir aigua corrent 
a una Barcelona que amb l’Eixample volia 
esdevenir una metròpoli europea, Aigües 
de Barcelona cobreix avui tots els proces-
sos del cicle de l’aigua: des de la captació 
i el subministrament, fins al sanejament, 
la reutilització i el retorn al medi natural. 
En aquests cent cinquanta anys la compa-
nyia ha deixat un rastre singular d’edificis 
industrials, dipòsits d’aigua, conduccions 
i seus corporatives que il·lustren la seva 
estreta relació amb les ciutats de l’àrea 
metropolitana i el seu desenvolupament 
i, sobretot, amb la població. Uns vincles 
que tenen múltiples derivades en el seu 
vessant social, que va des de la tasca 
educativa i divulgativa sobre el valor de 
l’aigua i la seva gestió fins a la dotació de 
recursos solidaris perquè cap persona en 
risc d’exclusió deixi de tenir aigua a casa, 
passant pel suport a iniciatives culturals i 
de protecció del patrimoni.

Aigües de Barcelona neix amb la 
construcció de la Barcelona moderna

Al darrere del projecte de trans-
formació de Barcelona de mitjan segle 
XIX convergien moltes necessitats. La 
reforma urbanística responia a urgènci-

es socials  i de salut pública d’una ciutat 
amb una densitat de població excessiva 
(els 100.000 habitants del 1787 ja eren 
235.000 el 1857) i amb problemes re-
currents de salubritat (les epidèmies de 
còlera de 1853 i 1854 van matar més de 
sis mil persones). Aleshores la població 
es proveïa d’aigua dels pous excavats 
a la mateixa ciutat (que, d’altra banda, 
s’anaven exhaurint i contaminant pels 

pous negres i els residus de les indústries 
situades dins l’entramat urbà) o bé de les 
fonts, subministrades per una precària 
xarxa municipal que també arribava als 
edificis de les grans institucions públi-
ques i dels particulars benestants.

El 1854 es van començar a en-
derrocar les muralles que encotillaven la 
ciutat i el 1859 es va aprovar el Pla Cerdà 
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150 anys de patrimoni industrial
i cultural de l’aigua
Aigües de Barcelona celebra l’aniversari fent valer
els equipaments i la innovació tecnològica en la gestió
del cicle integral de l’aigua

Canalitzacions al voltant de la Sagrada 
Família, 1927
© Arxiu de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona.

Sònia Hernández
Almodóvar  

Directora del Museu Agbar 
de les Aigües

www.museuagbar.com
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(Pla dels voltants de la ciutat de Barcelona 
i del projecte per a la seva millora i am-
pliació), que va permetre el creixement de 
la ciutat amb una trama ordenada i una 
planificació d’habitatges, equipaments i 
serveis d’una ciutat moderna, funcional 
i higiènica. Davant les perspectives d’un 
important augment de la demanda d’ai-
gua com a element imprescindible de 
salubritat, van sorgir múltiples empreses 
subministradores, que es van beneficiar 
de la liberalització de les concessions 
hidrològiques (Llei d’aigües de 1866), 
entre elles la Compagnie des Eaux de 
Barcelone, constituïda el 1867 a Lieja 
amb capital francobelga. Aquestes “com-
panyies de l’aigua” responien a un model 
societari basat en accionistes, buscaven 
rendibilitat i disposaven de maquinària 
moderna per poder regular els cabals i la 
pressió amb què s’havia de subministrar 
l’aigua. Però les expectatives no es van 
complir i amb els minsos resultats econò-
mics aquestes societats no van poder fer 
front al fort endeutament amb què havien 
nascut.

Les instal·lacions de principi
de segle XX, un valuós patrimoni 
industrial i cultural

En pocs anys es va produir un 
procés de concentració de les moltes 
empreses subministradores d’aigua, que 
va concloure a final del segle XIX amb el 
predomini de la Societat General d’Aigües 
de Barcelona (SGAB), que el 1882 s’havia 
constituït com a continuïtat de la Compa-
nyia d’Aigües de Barcelona amb l’aporta-
ció de la Société Lyonnaise des Eaux et de 
l’Éclairage. Aigües de Barcelona creix i es 
consolida en aquest context d’expansió. 

La seva posició com a empresa rellevant 
de la ciutat ja es veu el 1904 quan inau-
gura la Torre de les Aigües al Tibidabo, 
la construcció a més altura de la ciutat 
–que encara avui és un element singular 
del perfil de Collserola–, amb un dipòsit 
al cim que permetia assegurar aigua a 
una pressió adequada a qualsevol indret 
de la ciutat. L’arquitecte, Josep Amargós 
i Samaranch, hi va cuidar l’estètica mo-
dernista també en l’ornamentació i les 
instal·lacions, com ara un dels primers 
ascensors de l’Estat en un edifici que no 
era destinat a habitatges. Per a la cúpula 
i el dipòsit de 100 m3 va tenir la col·labo-
ració de Joan Torras Guardiola, conegut 
com a l’Eiffel català pel domini que tenia 
de les estructures de ferro.

L’actual seu social d’Aigües de 
Barcelona, situada a Collblanc, és un edi-
fici en forma de cub de vidre inaugurat 
el 2007, on hi ha el laboratori i el Centre 
de Control Operatiu, un referent mundial 
en la gestió eficient de xarxes complexes 
des d’on se supervisen de manera inin-
terrompuda el funcionament i l’eficiència 

de totes les infraestructures i del sistema 
de subministrament. També va tenir usos 
corporatius la Casa de les Altures del 
Guinardó, construïda a final del segle XIX 
com a residència del director d’Aigües de 
Barcelona en un particular estil neomudè-
jar i amb jardins d’aires granadins, i que 
avui és la seu del districte Horta-Guinar-
dó. Estava situada al costat dels dipòsits 
coneguts com de Dosrius, l’aigua dels 
quals s’impulsava fins al dipòsit de Can 
Baró des de la propera central d’elevació 
d’Altures.

Coetània de la Torre de les Aigües 
i obra del mateix arquitecte és la Central 
Cornellà, un extraordinari exemple de l’ar-
quitectura industrial d’inici del segle XX, 
que es manté en molt bon estat de con-
servació. Els tres edificis modernistes de 
maó, la xemeneia de 50 metres i la ma-
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La Central Cornellà als anys vint
© Arxiu de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona.

Sala de l’electricitat de la Central Cornellà, 
avui part del Museu Agbar de les Aigües.
© Arxiu d’Aigües de Barcelona. Empresa Metropo-
litana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua. Foto: 
Pere Vivas / Triangle Postals.
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quinària de vapor que generava l’energia 
elèctrica per impulsar l’aigua formen part 
del Museu Agbar de les Aigües, on també 
es poden veure les torres dels pous d’ex-
tracció dels aqüífers del Llobregat. En el 
mateix recinte hi ha la seu de la Fundació 

Agbar i s’hi conserven el gran dipòsit cir-
cular –construït el 1954 i ara reconvertit 
en l’auditori Àgora Agbar destinat al dià-
leg i el coneixement– i els antics jardins 
d’aire centreeuropeu, on s’ha iniciat la re-
construcció de la desapareguda cascada 
que Antoni Gaudí va crear per a la Casa 
Vicens, la seva primera gran obra. Pre-
cisament la necessitat de conduir l’aigua 
des de la Central Cornellà fins als dipòsits 

d’Esplugues i Sant Pere Màrtir és a l’ori-
gen de la carretera de les Aigües. Avui un 
transitat passeig esportiu i d’oci a la serra 
de Collserola, deu el seu nom al fet de ser 
el camí resultant del traçat de les canalit-
zacions d’aigua que es van començar a 
construir el 1909.
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Cartell publicitari dels anys trenta que inci-
deix en la qualitat de l’aigua
© Museu Agbar de les Aigües. Foto: Pep Parer.

L’emblemàtica torre al cim del Tibidabo amb 
què Aigües de Barcelona va inaugurar el 
segle XX (1904)
© Arxiu d’Aigües de Barcelona. Empresa Metropo-
litana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua. Foto: 
Pere Vivas /Triangle Postals.



9

Instal·lacions modernes per a una 
gestió sostenible de l’aigua 

Una altra central d’extracció i ele-
vació d’aigua ja funcionava des del 1879 
al Besòs i ho va fer fins al 1980. El 2002 
va donar pas a una moderna estació de 
tractament, que amb tècniques de nano-
filtració i osmosi inversa ha permès recu-
perar la captació d’aigües de l’aqüífer del 
delta del riu. Posada en marxa el mateix 
any, al Prat de Llobregat hi ha una de les 
plantes de sanejament d’aigües residu-
als més grans i modernes d’Europa, que 
també mitjançant la ultrafiltració i l’osmo-
si millora la qualitat de l’aigua fins al punt 
que es pot infiltrar a l’aqüífer del Llobre-
gat i contribueix a evitar-ne la salinitza-
ció. Aquesta depuradora ja autogenera 
el 40% de l’energia que necessita per 
funcionar a partir del biogàs provinent del 
tractament dels fangs i té la tecnologia 
per donar una segona vida a l’aigua amb 
un sistema terciari dels més pioners, que 
permet reutilitzar l’aigua un cop finalitzat 
el procés de depuració, amb una qualitat 
excel·lent.

Molt anteriorment –als anys cin-
quanta–, el creixement demogràfic, reite-
rats episodis de sequera i la contaminació 
del Llobregat van empènyer a la cons-
trucció de l’estació de tractament d’aigua 
potable (ETAP) de Sant Joan Despí, que 
va permetre potabilitzar l’aigua del riu 
amb la tecnologia més moderna d’Europa 
quan es va inaugurar el 1955. Aquesta 

ETAP, amb capacitat per potabilitzar fins 
a 5.300 litres per segon, és també un 
recurs educatiu per a escoles i visitants 
centrat en el cicle urbà de l’aigua i la seva 
gestió.

Un model que s’ha internacionalitzat 
i que cobreix el cicle integral de 
l’aigua

A partir dels anys vuitanta, l’ex-
periència d’Aigües de Barcelona en 
l’abastament hidrològic i el reconeixe-
ment a la seva capacitat d’innovació van 
permetre assumir la gestió del servei 
d’aigua potable a més de tres-cents mu-
nicipis de Catalunya i altres comunitats 
autònomes, juntament amb estacions de 
tractament d’aigua potable (ETAP) i es-
tacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR). Aquesta expansió es va fer a tra-
vés del grup Agbar, que als anys noranta 
va viure un gran creixement del negoci 
internacional, sobretot a Llatinoamèrica, 
però també a Europa, i que ara està in-
tegrat al grup Suez. Més enllà d’aquestes 
repercussions i vinculacions exteriors, 
actualment la companyia està constituïda 
com a empresa mixta amb la participació 

de la Societat General d’Aigües de Bar-
celona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i Criteria Caixa. Avui, Aigües de Barcelo-
na, Empresa Metropolitana de Gestió del 
Cicle Integral de l’Aigua, disposa d’una 
xarxa de canalitzacions d’aigua potable 
de més de 4.600 km, 77 grans dipòsits 
d’emmagatzematge, 6 ETAP i 7 EDAR, 
amb els quals subministra aigua potable 
a prop de tres milions d’habitants de vint-
i-tres municipis de l’àrea metropolitana i 
també gestiona la depuració de les aigües 
residuals a quaranta poblacions. Una em-
presa, com dèiem al principi, present en 
tot el cicle d’aquest recurs natural limitat 
que és l’aigua i un exemple del que ha de 
ser el futur de la col·laboració entre admi-
nistracions i l’empresa privada: la gestió 
publicoprivada.
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Fonts de Montjuïc, per a les quals la compa-
nyia va cedir tota l’aigua durant l’Exposició 
Internacional de 1929
© Sandra Van Der Steen (123rf)

Estació depuradora d’aigües residuals del 
Prat de Llobregat, 2016
© Arxiu d’Aigües de Barcelona. Empresa Metropo-
litana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua. Foto: 
Pere Vivas /Triangle Postals.
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Roca, cent anys d’adaptació i innovació
La capacitat i flexibilitat industrial, 
l’adaptació als canvis i la inversió 
constant en innovació i tecnologia 
han permès a Roca situar-se com una 
companyia de referència mundial en 
la producció i distribució de productes 
per a l’espai de bany.

Roca ha aprofitat la celebració del 
centenari de la seva fundació per reflexi-
onar sobre les claus que li han permès 
assolir una efemèride tan significativa, a 
l’abast de molt poques empreses avui en 
dia. El repàs històric de la seva trajectòria 
i el recull d’opinions de més d’un cente-
nar de professionals vinculats a la com-
panyia –treballadors, arquitectes, disse-
nyadors, distribuïdors, etc.– han coincidit 
en què la clau d’aquest èxit és la vigència 
dels valors d’emprenedoria, confiança, in-
dependència i visió a llarg termini que van 

impulsar la família Roca a posar en marxa 
un nou projecte a l’inici del segle XX.

En el vessant industrial, aquests 
valors es tradueixen en la vocació de pro-
ducció a gran escala amb uns exigents 
estàndards de qualitat –en totes les ca-
tegories i arreu del món– i la inversió 
constant en innovació i tecnologia, que 
han portat en nombroses ocasions a de-
senvolupar solucions i mètodes de treball 
propis. Aquest esperit va marcar el nai-
xement de la companyia quan, coincidint 
amb un relleu generacional, la família 
Roca decideix redreçar el seu negoci 
tradicional: del muntatge i reparació de 
màquines de vapor –en progressiva de-
cadència a cause de l’arribada de l’elec-
tricitat– a la producció de radiadors de 
ferro fos per a la calefacció domèstica, un 
sector gairebé desconegut a Catalunya.

La complexitat del nou producte 
va obligar a tancar el taller familiar durant 
uns mesos per dedicar-se a investigar el 
seu desenvolupament a d’altres països 
europeus i trobar la solució que perme-
tés fondre el ferro a la qualitat desitjada i 
resistent a la pressió de l’aigua dels radi-
adors. L’èxit inicial del producte va portar 
a ampliar el negoci: d’un taller modest a 
Manlleu a la construcció el 1917 d’una 
planta pròpia a Gavà, localitat amb una 
ubicació privilegiada, prop de Barcelona 
i amb bona comunicació per carretera i 
ferrocarril. A més, Gavà disposava d’una 
borsa de mà d’obra industrial i d’abun-
dància d’aigua i sorra, matèries primeres 
necessàries per a la fosa siderúrgica.   

Especialització en el confort a la llar

El llançament dels radiadors i 
calderes s’emmarca en un context de 
migració d’entorns rurals a nous nuclis 
urbans, i de demanda de productes que 
contribuïssin a millorar la qualitat de vida 
i el confort de les famílies.

Una de les demandes en aquest 
sentit va ser també la millora de la higiene 
personal i el desenvolupament de l’espai 
de bany com una estança clau dels nous 
habitatges. La família Roca va valorar així 
la possibilitat d’iniciar-se en la producció 
de banyeres i material sanitari esmaltat 
de ferro colat (1926), també tecnològi-
cament complex però on podien aplicar 
els seus coneixements sobre fosa. La 
principal dificultat es trobava llavors en 
el procés d’esmaltat, però Roca va trobar 
una solució sense plom, amb un espessor 
de làmina de 4 mil·límetres i que man-
tenia la blancor de la peça. La qualitat 
d’aquesta solució va ser reconeguda per 
la companyia American Radiator & Stan-
dard Sanitary Corporation, col·laboradora 
de la família, que va adoptar-la per a la 
seva producció als Estats Units.

Per la seva banda, l’aliança amb 
la companyia americana va aportar a 
Roca l’adopció d’uns estàndards de qua-
litat únics a Espanya, a més del coneixe-
ment de les noves tècniques comercials i 
publicitàries, un altre aspecte clau en el 
progrés de la companyia durant les seves 
primeres dècades.

L’esperit emprenedor i ambiciós 
dels Roca els va portar a ampliar el ca-
tàleg de productes mitjançant una decisió 
que marcaria l’evolució de la companyia 
fins als nostres dies: la fabricació de pro-
ductes sanitaris en porcellana vitrificada. 
Davant d’altres opcions, com la pisa o el 
gres, Roca va encertar plenament en es-
collir la porcellana vitrificada, un material 
més brillant i blanc. El procés productiu 
consistia en la transformació de les ma-
tèries primeres (caolí, argiles, feldspats i 
quars) mitjançant el pastat i el modelatge, 
i una posterior cocció en forns continus. 
Finalment, amb l’assessorament d’una 
companyia anglesa, la fàbrica va entrar en 
funcionament el febrer de 1936. Superat 
el parèntesi de la Guerra Civil, durant la 
qual la fàbrica de Gavà va ser requisada i 

Fons de Roca
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L’any 1936 arrenca la producció de porcellana 
sanitària
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destinada a la producció de projectils, el 
1939 la família va recuperar el control de 
la companyia i va invertir en el desenvolu-
pament de nous productes de porcellana 

vitrificada, amb èxits tan populars com el 
Bañaseo o el lavabo Carmen.

La progressiva especialització en 
aquesta nova col·lecció de productes va 
permetre que Roca pogués afrontar amb 
garanties la gran demanda sorgida arran 
de l’esclat del sector de la construcció 
durant l’etapa del desarrollismo a Es-
panya. Al mateix temps que ampliava la 
seva xarxa industrial amb la inauguració 
d’una nova planta a Alcalà d’Henares, la 
companyia continuava concentrant-se en 
l’espai de bany mitjançant la producció 
d’aixetes. El domini del nou producte, 
llançat al mercat el 1959, tenia dos punts 
clau: el procés de modelatge del llautó, 
que es feia en un forn elèctric d’inducció; 
i el mecanitzat mitjançant torns específics 
per al treball del llautó.

Centre de disseny industrial propi

El mercat sanitari evolucionava 
a gran velocitat i entrava en una fase de 
maduresa: assolida la funció inicial de 
la higiene personal i la funcionalitat dels 
productes, els usuaris demandaven nous 
valors, com el disseny i la sostenibilitat. 
Roca també va ser pionera en aquests 
camps, mitjançant dues noves fites que 
definirien el caràcter de la seva oferta fins 
al dia d’avui. Per una banda, l’aposta per 
controlar el consum d’aigua mitjançant la 

Membres de l’equip de disseny industrial, 
creat el 1964

Roca es manté com a referència en el desenvolupament tecnològic en el sector 
gràcies a la capacitat de posar a l’abast del màxim nombre d’usuaris possible les 
últimes innovacions del sector. Entre les principals novetats dels últims anys, cal 
esmentar la solució In-Tank, exclusiva de Roca, que integra el tanc d’aigua a l’inte-
rior del WC; els materials ceràmics d’alta qualitat Fineceramic, més fins i lleugers 
que mai, o l’innovador sistema d’obertura d’aixetes Cold Start, que ajuda a estalviar 
aigua i energia. Entre els últims llançaments destaca l’smart toilet In-Wash®, que 
integra les funcions de bidet i WC en una categoria gairebé inèdita a Europa, però 
molt popular a països asiàtics com el Japó.

Tecnologies a l’abast de tothom
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reducció de la capacitat dels tancs dels 
WC –anys més tard seria també pione-
ra en la popularització de la tecnologia 
de la doble descàrrega, entre d’altres 
solucions–; per l’altra, la transformació 
del departament de projectes industrials 
en un departament de disseny industrial, 
anomenat inicialment de “nous models” 
(1964), que es va concentrar en la reno-
vació de producte mitjançant el disseny. 
Tot plegat, mantenint la capacitat de coor-
dinació i producció per continuar servint a 
un sector de la construcció que no parava 
de créixer.

Durant els anys següents es van 
potenciar les instal·lacions d’Alcalá d’He-
nares amb noves seccions d’esmaltat de 
primera cocció i de colat, a la vegada que 
es construïa una planta automàtica de ra-
diadors i banyeres de fosa a Viladecans 
que aplicava la xapa d’acer: el nou mate-

rial evitava els costosos i perillosos forns 
de fosa, i la seva lleugeresa permetia 
estampar peces senceres, més econòmi-
ques, segures i amb moltes possibilitats 
pel que fa al disseny. En definitiva, pro-
ductes més econòmics i ràpids de fabri-
car, que apropaven la filosofia productiva 
al sector de l’automoció i el seu sistema 
de modelatge de carrosseries.

La dècada de 1970 va suposar 
la inauguració de noves plantes arreu 
d’Espanya (Alcalà de Guadaira, Burgos, 
Cortes...), a més de la producció de ce-
ràmica plana i la posada en marxa de les 
primeres filials a Portugal i França. Va ser 
el punt d’inici d’una estratègia d’expansió 
internacional que es desenvoluparia ple-
nament entre l’última dècada del segle XX 
i la primera del segle XXI mitjançant una 
política d’adquisicions de noves plantes 
de producció a les principals economies 

emergents a escala mundial (el Brasil, 
Rússia, la Xina o l’Índia, i les seves àre-
es d’influència), amb l’objectiu d’atendre 
mercats de gran demografia mitjançant la 
fabricació en proximitat.

El repte de la integració

En contra d’altres models d’ex-
pansió internacional, basats en el funci-
onament independent de les filials, Roca 
va aplicar una estratègia d’integració 
progressiva dels valors i metodologies 
aplicats amb solvència plena a Espanya. 
Aquesta filosofia suposava un repte es-
pecialment complex a escala industrial, 
en plantejar l’objectiu d’una qualitat de 
producte i uns índexs de productivitat 
homogenis i molt exigents a plantes amb 
tecnologies i sistemes de treball molt vari-
ats. L’objectiu s’ha aconseguit mitjançant 
la implantació d’un sistema de gestió 
comú, una inversió tecnològica constant i 
el desenvolupament de mòduls formatius 
centrats en la qualitat i l’efectivitat.

Aquest procés de vertebració ha 
culminat en els últims anys en el disseny 
d’un model organitzatiu que integra totes 
les unitats implicades en la cadena de 
valor: màrqueting, disseny, planificació, 
producció i logística. Aquesta estructura 
permet identificar i desenvolupar sinergi-
es per aconseguir la màxima eficiència i 
rendibilitat en tots els processos, a més 
d’operar amb més proximitat als mercats 
per accelerar la comercialització d’una 
oferta més àmplia i competitiva, que 
atengui a la vegada les particularitats de 
cada mercat.

Sistema de plataformes industrials

La gestió integral de la cadena de 
valor permet que Roca resolgui aquesta 
complexa combinació de factors mitjan-
çant el desenvolupament d’un esquema 
de producció de plataformes industrials. 
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Un nou projecte industrial a Gavà-Viladecans

Les instal·lacions de Gavà-Viladecans, ubicades al mateix espai on es va aixecar 
la primera planta de la companyia, han estat el motor industrial de Roca durant 
dècades. En l’actualitat, aquestes instal·lacions de més de trenta hectàrees de 
superfície acullen les unitats corporatives de planificació industrial, disseny o 
qualitat, que dirigeixen les polítiques del grup a nivell mundial. En col·laboració 
amb els ajuntaments de Gavà i Viladecans, Roca ha presentat un projecte que 
inverteix en la modernització i renovació de l’espai mitjançant la ubicació en 
aquests terrenys de la seu central i d’unes instal·lacions industrials d’última 
generació que hauran de ser referència en el sector i la indústria en general. El 
projecte, completament integrat a l’espai urbà que l’envolta, preveu també la 
creació d’un campus empresarial.
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Les fàbriques de gel de Tremp al llarg
del segle XX (1912-1975)
Les deu fàbriques de gel que s’han 
localitzat a la ciutat de Tremp al llarg 
del segle XX són una mostra de la in-
dustrialització de la comarca del Pa-
llars Jussà, una comarca de tradició 
agrícola i ramadera i que l’arribada 
de la Barcelona Traction va suposar 
el punt d’inflexió per a una transfor-
mació total.

Ara fa uns cent anys la industria-
lització va arribar a la comarca del Pallars 
Jussà de la mà de l’empresa Barcelona 
Traction, coneguda com La Canadenca. 
Fins llavors, la comarca tenia com a base 
econòmica l’agricultura i la ramaderia a 
partir de formes de producció preindustri-
als. Una d’aquestes formes de producció 

era la del negoci del gel a partir de la pro-
ducció de gel natural obtingut a través de 
pous de neus i de gel. 

Producció de gel natural a la comar-
ca del Pallars Jussà

El Pallars Jussà ha comptat amb 
diversos pous de gel i pous de neu ar-
reu de la comarca. Destaquen els pous 
de neu del Pui de Lleràs i la Serra del 
Boumort situats a les muntanyes més 
elevades de la comarca. Pel que fa als 
pous de gel, situats a les proximitats dels 
barranc destaquen els de les poblacions 
de Tremp, Talarn, Palau de Noguera, Sant 
Martí de Canals, la Llau del Xirol (Fígols), 
els pous de gel del Montsec d’Ares, i d’al-
tres que surten citats a la bibliografia pa-
llaresa, però dels quals no s’ha confirmat 
la presència de restes a Vilamitjana, Con-

ques, Basturs, i altres poblacions. Es pot 
suposar que cada poble tenia el seu pou 
de gel, ja que la comarca té zones molt 
obagues i amb molts barrancs i rierols. 
Per últim, també cal destacar la cova o fo-
rat del gel situada al Montsec de Rúbies.

La industrialització de Catalunya 
va portar a un període curt de convivència 
de pous de gel i de neu i fàbriques de gel. 
A inicis del segle XX, la producció de gel 
natural desapareixeria per sempre, havia 
passat de ser un gran negoci a ser un mal 
negoci si es comparava amb la producció 
de gel industrial amb fàbriques situades 
al mig de les grans ciutats, ja que cos-
tava menys temps de produir, es produ-
ïa més quantitat de gel i ràpidament es 
transportava als punts de venda al detall. 
Finalment, es va consolidar la producció 
artificial del gel i es va abandonar la pro-
ducció de gel natural.

Vista del departament corporatiu de Qualitat, 
també ubicat a Gavà-Viladecans.

Joana Franch Esplandiu, 
Historiadora
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Aquest sistema es basa en la màxima es-
tandardització de components tècnics i la 
gestió de tot el procés –de la concepció 
del producte a la seva comercialització– 
per part d’equips de treball transversals. 
D’aquesta manera s’aconsegueix racio-
nalitzar els costos de desenvolupament i 
atendre la demanda específica dels mer-
cats locals: Roca disposa de plantes de 
producció de components bàsics a gran 
escala i d’unitats locals de muntatge que 
personalitzen el producte final segons les 
preferències del mercat. El model de pla-
taformes s’aplica a totes les categories de 
producte que comercialitza el grup, que 
en l’actualitat disposa d’una xarxa indus-
trial de setanta-vuit plantes de producció 
en divuit països dels cinc continents.
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Les fàbriques de gel a Tremp

Tremp va tenir la major part de fà-
briques de gel dins la població, cosa que 
es permetia gràcies a la normativa vigent 
des de 1925, el Reglament i nomenclà-
tor d’establiments incòmodes, insalubres 
i perillosos, posteriorment reformat el 
1961 amb el Reglament d’activitats mo-
lestes, insalubres, nocives i perilloses. A 
aquest situació de les fàbriques dins l’es-
tructura urbana, s’hi ha d’afegir l’impacte 
que van exercir les fàbriques com a pro-
cés de canvi implícit de la industrialitza-
ció; el paisatge urbà trempolí es va veure 
transformat, i ho demostra el fet que hi ha 
un carrer anomenat carrer Indústria que 
a inicis del segle XX va ser l’eix industrial 
trempolí.  Justament, en aquest carrer hi 
havia la fàbrica de sabons, lleixius i gel 
Aleix, una fàbrica de guix i una central 
elèctrica, entre d’altres. 

Als anys seixanta Tremp compta-
va amb una població de 4.667 habitants 
i podia tenir peixateries sense cambra fri-
gorífica en el local o, si més no, de mides 
reduïdes, ja que així ho permetia la llei. 
El Reglament de 1961 establia que les 
noves activitats de carnisseria i peixateria 
dins les poblacions de més de 10.000 
habitants havien de tenir obligatòriament 
cambres d frigorífiques. Tot i això, l’any 
1923, l’Ajuntament de Tremp va establir 
dins les ordenances municipals un regla-
ment sobre el peix i les carns.

Les peixateries i el gel

La documentació de l’ACPJ re-
lativa a llicències d’activitats i l’arrenda-
ment de l’arbitri municipal de carns de 
gallina i peix al llarg del segle XX permet 
concloure que l’arbitri municipal recap-
tava més sobre les carns que sobre el 
peix, a causa que Tremp consumia, per 
tradició, més carn que peix i també per 
les dificultats de conservació del peix. Tot 

i que Tremp va tenir vint-i-tres peixateries 
documentades durant el segle XX, el peix 
fresc i congelat al Pallars es va començar 
a consumir amb l’arribada gel artifici-
al. De fet, la tradició de consum de peix 
venia marcada per la pesca salada per 
motius de conservació. A més a més, que 
el peix tingués un consum més minorita-
ri també es veia reflectitt en l’increment 
dels preus de l’arrendament dels arbitris 
municipals. De 1934 a 1954 el preu de 
l’arbitri de carn s’havia multiplicat per 4, 
havia passat d’estar fixat a 0,25 pessetes 
a 1 pesseta. Per contra, el preu de l’arbitri 
del peix durant els mateix període, havia 
passat de 0,10 pessetes a 0,30 pessetes.

De les peixateries trempolines 
en va destacar la coneguda com el Me-
nin; situada a la plaça de la Creu se’n 
té referència a partir d’un poema inèdit 
d’Antoni Fortuny que parla d’aquesta pei-
xateria en ple funcionament l’any 1935; 
de ben segur que era una de les primeres 

peixateries trempolines existents, i hi ha 
qui recorda que tenia cambra frigorífica. 
Pertanyia a la família Nogueró, una de 
les famílies que durant molts anys havia 
guanyat la subhasta de l’arrendament 
de l’arbitri municipal de carns de gallina 
i peix. El peix del Menin arribava a Tremp 
procedent de Lleida a través de l’agèn-
cia de transport MIPSA situada a la plaça 
Capdevila i s’anava a buscar el peix amb 
capses plenes de gel amb un carret de 
rodes; a partir dels anys cinquanta ana-
ven a l’estació del tren a buscar el peix, 
ja que es pujava el peix amb capses de 
gel amb la línia Lleida-La Pobla de Segur. 

Una altra peixateria que compta-
va amb màquina de gel era la que tenia 
Mercè Baró al carrer Dr. Roure, aquesta 
peixateria era coneguda com la peixateria 
de l’Hermoso. Tot i que anys enrere ha-
via estat situada al carrer Soldevila, l’any 
1949 va traslladar-se al carrer de sobre, 
al carrer Dr. Roure, ja que el local era un 
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establiment de verdures de la família i 
aquell mateix any havia sol·licitat la ins-
tal·lació d’una cambra frigorífica. Fonts 
orals es refereixen al fet que després de 
la Guerra, el peix arribava a aquesta pei-
xateria a través de J. Xampeny, un dels 
distribuïdors de peix més importants de 
Barcelona, per motius de parentiu fami-
liar. L’any 1975 aquesta peixateria es va 
traspassar, Antonia Blánquez en va adqui-
rir el traspàs.

Antònia Blánquez González el 
1963 va obrir una peixateria a la pla-
ça Francesc Pujol. Aquesta peixateria 
s’abastia del gel de la fàbrica de gel Resa 
situada al barri del raval i propietat de la 
mateixa família. La fàbrica de gel es va 
obrir amb aquest objectiu, abastir la seva 
botiga de peix i a la vegada vendre petits 
blocs de gel al detall. Aquesta peixateria, 
el 1976 va traslladar-se al carrer Dr. Rou-
re, amb canvi de titular, era la filla Antònia 
Blánquez Blánquez qui n’assumia la pro-
pietat. La nova situació era just al lloc on 
anys enrere hi havia hagut la peixateria 
de l’Hermoso (propietat de Mercè Baró).

La fàbrica de gel de La Canadenca

És la primera fàbrica de gel de 
la qual es té constància a la comarca 
del Pallars Jussà, a partir d’una notícia 
publicada a la premsa local, al diari El 
Conqués, el 15 de febrer de 1913, que 
es refereix a la intenció que té la Barce-
lona Traction o Canadenca d’instal·lar una 
màquina de gel al campament de treba-
lladors Sant Antoni. El mateix diari, l’1 de 
juny de 1913, ja parla del funcionament 
de la màquina de gel en ple rendiment 
amb la finalitat de conservació de carns 
i altres substàncies.

Als anys cinquanta aquesta mà-
quina de gel es va traslladar del cam-
pament de treballadors Sant Antoni al 
soterrani de la central hidroelèctrica amb 

l’objectiu d’abastir les cases dels engi-
nyers nordamericans situades prop de la 
central, tot i això, si hi havia gel sobrant 
es distribuïa per la població de Tremp, 
gràcies al repartiment amb un camió de 
l’empresa.

La fàbrica de gel de la fàbrica de 
torrons Verdeny

Situada a la rambla Dr. Pearson, 
estava integrada a la fàbrica de torrons 
i xocolata Verdeny, que funciona des de 
l’any 1910. La documentació dels anys 
1940-1980 es troba dipositada a l’ACPJ 
i, gràcies a l’estudi de Jacinto Bonales, 
s’analitza la situació documental des del 
punt de vista econòmic. Durant la Guerra 
Civil aquesta fàbrica va ser col·lectivitza-
da, amb la qual cosa no hi ha informació. 
Acabada la Guerra, els anys quaranta van 
ser anys de poca inversió en maquinària, 
tot i això hi ha un inventari de l’any 1942 
on consta la compra d’una màquina per 
fer gel per un import de 7.900 pessetes. 
En l’inventari de 1964 consta una màqui-
na de gel i un tanc de gel, segurament la 
màquina era la mateixa que havien com-
prat el 1942. 

La fàbrica de lleixius, sabons i gel 
de l’Aleix

Situada al pulmó industrial de 
Tremp a inicis del segle XX, primerament, 
es va dedicar a la fabricació de lleixius i 
sabons. Amb els anys, van sol·licitar per-
mís per a la fabricació de formatges, i per 
motius de refrigeració van construir una 
fàbrica de gel. La Sra. Elena Creus, ger-
mana del propietari, durant una conversa 
es va referir a la fàbrica de gel com “un 
petit espai amb una màquina per fer gel 
i uns tancs que s’omplien d’aigua i que-
daven gelats. Aquest gel, posteriorment, 
es distribuïa a les poblacions més petites 
de la comarca amb els camions de què 

disposava l’empresa per al transport de la 
llet i formatges”. 

El 1942 Aleix Creus havia re-
alitzat la sol·licitud per dedicar-se a la 
pasteurització, refrigeració i fabricació de 
formatges i mantegues amb capacitat de 
producció de 240.000 litres de llet refri-
gerada, 4.000 kg de mantequilla, 30.000 
kg de formatge i 1.000 kg de nata. que 
en gran mesura es portaven a Barcelona. 
Es tracta d’uns productes molt sensibles i 
necessitaven unes condicions de refrige-
ració especials, pel que feia al transport. 

La fàbrica de gel del Resa

Aquesta fàbrica s’ha conegut po-
pularment amb aquest nom, tot i que la 
llicència del negoci estava a mans d’An-
tònia Blánquez, coneguda com “Antònia 
la pescatera”, casada amb el Sr. Antonio 
Resa. El matrimoni tenia una peixateria si-
tuada en el centre històric de Tremp i l’any 
1965 van sol·licitar llicència per construir 
una fàbrica de gel en barres situada al 
carrer del Mig, al barri del raval. L’objectiu 
d’aquesta fàbrica de gel era subministrar 
el gel necessari per a la peixateria, així 
com esdevenir punt de venda al detall de 
petits trossos de gel. Hi ha qui recordava 
anar al Resa a comprar un petit bloc de 
gel per un duro i que anava a comprar-lo 
amb un cubell o bé l’embolicava amb un 
drap.
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Es tracta d’un edifici de nova 
construcció, de planta baixa, sense cap 
tipus d’edificació a sobre, amb una su-
perfície de 40 a 45 m2, amb parets de 
formigó i pintades fins a una alçada mí-
nima d’1,80 metres per complir les me-
sures sanitàries i higièniques requerides. 
La seva producció era de 200 kg de gel 
diaris tot i que, a l’estiu podia arribar a 
doblar la producció.

Comptava amb una màquina per 
fer gel amb una potència de 4 CV, que 
havia estat adquirida pel fet que a la pei-
xateria de la plaça Francesc Pujol s’havia 
cremat el grup de 3 CV per sobrecàrrega 
i que amb la instal·lació d’un grup de 2 
CV a la peixateria n’hi havia prou; llavors 
el grup de 4cv passava a ser destinat a la 
fàbrica de gel del carrer del Mig. Aquesta 
fàbrica de gel en barres també constava 
d’un pou d’aigua, quatre dipòsits de fibro-
ciment d’una capacitat d’uns 250 litres 
d’aigua cadascun, una càmera frigorífica 
i un mostrador de ceràmica destinat a 
la venda al detall de petits blocs de gel. 
El muntatge de la maquinària va anar a 
càrrec de l’empresa Montagut i Fills, de 
Lleida i constava d’un grup frigorífic de 
la marca Frihcun de Badalona model RA, 

amb motor elèctric de 2 CV, un tanc dipòsit 
de ferro per a l’obtenció de gel de mides 
75x150x95 cm (1 m3) i vint cubetes de 
12,5 kg i cinc serpentins refrigeradors en 
paral·lel que utilitzaven clorur càlcic; un 
motor elèctric d’1/2 CV per a la circulació 
de l’aire forçat de l’evaporador del con-
gelador; un motor elèctric d’1/8 CV per 
a l’extractor de l’aire del local i un comp-
tador per protegir de pujades i baixades 
de tensió. A més a més, la planta estava 
il·luminada amb fluorescents de 40 W i 
una làmpara de 100 W per a la càmera. El 
pressupost per a la instal·lació d’aquesta 
fàbrica era de 60.000 pessetes. 

Transport i distribució del gel

La producció de gel artificial des-
tinada a la venda al públic en general es-
tava supeditada a una xarxa de transport 
i distribució per la ciutat de Tremp, així 
com per les petites poblacions del vol-
tant. Un dels factors més importants per 
al transport i distribució als domicilis eren 
les condicions de manipulació del gel, i 
s’incloïa dins les ordenances municipals. 
Per exemple, l’Ordenança de policia urba-
na i govern de la ciutat de Lleida de 1973, 
en l’art. 320 es refereix al transport del 
gel: “la manipulación, transporte y em-
pleo del hielo ser verificará con la máxima 
limpieza para evitar que el mismo pueda 
ser contaminado y portador de gérmenes 
nocivos para la salud pública. A estos 
efectos, el transporte del hielo no podrá 
verificarse mezclado con otras mercancí-
as, sinó tendrá que serlo en camiones o 
vehículosforrados de cinc y que permitan 
la limpieza diaria”. Un altra aspectes a te-
nir en compte per a la distribució del gel 
era que les barres de gel havien d’anar 
embolcallades d’algun tipus de roba per 
evitar que els treballadors el toquessin 
amb les mans.

Tot i haver una petita xarxa de 
transport i distribució, el problema més 

gran venia pel transport de fora de la co-
marca, ja que les carreteres no es cons-
truïren fins a l’arribada de La Canadenca. 
Així, no ha d’estranyar la dificultat, per no 
dir impossibilitat, per establir una xarxa 
de transport de peix procedent de les 
zones pesqueres. No serà fins a l’arriba-
da de la línia de tren Lleida-La Pobla de 
Segur, l’any 1951, que hi hagi una línia 
de transport de mercaderies regular, i per 
carretera qui en tenia el predomini era la 
MIPSA, Minera Industrial Pirenaica SA, 
amb delegació de transports.

Arribat el peix a la ciutat de 
Tremp, havia de passar la inspecció sota 
supervisió del veterinari abans de ser en-
tregat als destinataris i s’havien de pagar 
les tarifes que establien les ordenances 
municipals. Les caixes de peix destinades 
a les poblacions de la resta de la comarca 
no es podien quedar a la via púbica, sinó 
que havien de ser dipositades a un local 
destinat a aquest efecte i no es podien to-
car sense la supervisió de l’arrendatari de 
l’arbitri, que era qui certificava que eren 
aptes per al transport a altres localitats.

La fi de les fàbriques de gel

Cap als anys 1970-1975, l’arri-
bada de les primeres neveres elèctriques  
va comportar la desaparició d’aquesta 
forma de producció industrial del gel, una 
forma de producció de curta durada que 
no havia arribat als cent anys de vida, i 
més si es comparava amb la llarga tra-
dició de producció de gel natural de la 
comarca del Pallars Jussà amb pous de 
neu i de gel. D’aquestes petites fàbriques 
de gel de la població trempolina no que-
da cap vestigi, ja que quasi tots aquests 
locals han estat reformats amb el temps 
per donar-los altres usos o bé per moder-
nitzar les instal·lacions, excepte la fàbrica 
de gel del Resa, que conserva l’estructura 
amb la cambra frigorífica, el taulell del 
mostrador i els conductes de l’aigua.
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peración de edificios industriales en San-
ta Fe, Argentina 

Es ya un lugar común comentar 
lo que desde hace décadas viene suce-
diendo en muchas ciudades del mundo: 
grandes edificios industriales e infraes-
tructuras cuya construcción data de fines 
del siglo XIX o principios del XX, surgidos 
como factores del desarrollo en función 
de la generación de energía, de la pro-
ducción o del transporte, entre otras 
funciones, que en razón de su obsoles-
cencia o de los cambios producidos en 
el mundo de la industria y el comercio a 
nivel global, van siendo desafectados y en 
su gran mayoría quedando en estado de 
abandono.

En muchos casos las ciudades 
en crecimiento los han absorbido en su 
expansión, dando lugar a situaciones que, 
si bien generan una problemática rela-
ción con las nuevas condiciones urbanas, 
también implican interesantes oportuni-
dades para la recuperación y nuevos usos 
de esas importantes superficies, y en este 
punto las opciones más frecuentes que 
se presentan son dos: la introducción en 
el mercado inmobiliario para beneficio del 
sector privado, o la intervención del Esta-
do (ya sea porque el bien ya le pertenece 
o mediante su adquisición), dando lugar a 
la posibilidad de un aprovechamiento de 
uso social.

En la ciudad de Santa Fe, capital 
de la provincia argentina del mismo nom-
bre, en los últimos años se produjeron in-
teresantes casos de recuperación edilicia 
que se corresponden con la segunda de 
las opciones mencionadas, lo que consti-
tuye una saludable acción desde la ges-
tión pública y un claro beneficio para los 
ciudadanos.  Desde la órbita municipal los 
casos más interesantes son el de la esta-
ción del Ferrocarril Gral. Manuel Belgra-
no, cuyo edificio, de gran relevancia, se 
hallaba en un proceso de constante de-
terioro desde que fuera desafectado del 
servicio en la década de los noventa (un 
período trágico para el sistema ferroviario 
de Argentina), hoy refuncionalizada como 
centro de exposiciones y oficinas munici-
pales, así como se reconvirtió un molino 
harinero privado ubicado en el puerto de 
la ciudad, (Molino Marconetti, un impo-
nente volumen de ladrillos de fines del 
siglo XIX), que habiendo sido desguazado 
en su interior, luego de permanecer por 
décadas en estado de abandono fue ad-
quirido por el municipio y recientemente 
habilitado como Centro Metropolitano de 
Arte y sede del Liceo Municipal.

Desde el ámbito del gobierno 
provincial, se produjeron dos intervencio-
nes que se presentan en este artículo: El 

Molino. Fábrica Cultural y La Redonda. Arte 
y vida cotidiana; en el primer caso, sobre 
un molino harinero, y en el segundo, re-
cuperando un taller ferroviario. Ambos 
son ejemplos vinculados con el proceso 
de modernización de la región que, en la 
segunda mitad del siglo XIX, se inició fun-
damentalmente a partir de dos vectores in-
terconectados: en lo social, con el proceso 
de recepción de inmigración europea y, en 
lo económico, con la introducción del ferro-
carril. La opción asumida en ambas inter-
venciones se corresponde con el criterio de 
recuperación y reutilización (sin pretender 
alcanzar lo que implica conceptualmente 
una restauración) siendo en El Molino don-
de encontramos un mayor grado de modi-
ficación de las estructuras originales, para 
su complementación con aportes arquitec-
tónicos contemporáneos. Es importante 
comentar, también, que ambos dispositi-
vos, inaugurados en diciembre de 2010, 
forman parte de un programa integrado 
del Ministerio de Innovación y Cultura de la 
Provincia, denominado “Tríptico de la Ima-

Luis Müller 
FADU UNL

Molino Boero, Lupotti y Franchino (1905). 
Fuente: Banco de Imágenes Florián Paucke - 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe. 
(izquierda)
Anuncio publicitario Molino Lupotti y Franchi-
no (ca. 1930). (derecha)
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ginación”, que está orientado a fomentar la 
actividad lúdico-creativa de niños y jóvenes 
con sentido de integración social.

El Molino. Fábrica Cultural

En 1895 se instaló un molino de 
gran capacidad en un sitio que resultaría 
estratégico en la ciudad, sobre un bulevar 
recientemente trazado (que por enton-
ces apenas se insinuaba como promesa 
de expansión de la trama urbana) y en 
contacto con un ramal ferroviario que 
conectaba con el interior de la provincia, 
región agrícola en pleno desarrollo de su 
producción de cereales y también, a es-
casa distancia, con el puerto de la ciudad. 
De ese modo el ferrocarril aseguraba 
tanto la provisión de materia prima como 
la posibilidad de su envío hacia el trans-
porte fluvial, que, con la inauguración de 
nuevas instalaciones portuarias, en 1905 
habilitaría el comercio ultramarino.

En la década de 1920 se amplia-
ron las instalaciones con grandes silos 
de ladrillo construidos por el alemán Pe-
ter Adolf, especialista en construcciones 
industriales; en 1961 un incendio des-
truyó parte de las instalaciones y en la 

reconstrucción se anexaron nuevos silos 
metálicos con base de hormigón armado. 
Hacia fines de los años ochenta comienza 
a declinar la rentabilidad económica de la 
empresa Lupotti-Franchino, propietaria 
del molino, teniendo que cerrar a princi-
pios de la década de 1990. En 1997 el 
predio y sus instalaciones pasaron a ma-
nos del Banco de Santa Fe. De ese modo 
el edificio comenzó a sufrir un proceso de 
deterioro paulatino, dado que su uso no 
fue más allá del de ocasional depósito y 
guardado de vehículos, con nulo mante-
nimiento.

A un siglo de su construcción, el 
viejo molino desencajaba en un sector de 
la ciudad que ya llevaba muchas décadas 
consolidado, con el bulevar como princi-
pal paseo urbano a su frente. A partir de 
2007 un cambio de gestión política puso 
su atención en grandes equipamientos de 
propiedad provincial que se encontraban 
sin uso o subutilizados, asignando dos 
de ellos al área cultural. De ese modo se 
concibió un programa de uso al que se 
denominó El Molino, Fábrica Cultural”, 
destinado a promover la creatividad y 
libertad de expresión de niños y adoles-
centes, y a propiciar el despliegue de em-
prendimientos innovadores en el campo 
de la cultura, el diseño y la producción de 
objetos diversos. 

Con el objetivo trazado, un equi-
po especial de proyecto realizó un diseño 

de intervención que optó por mantener 
gran parte del viejo edificio, despejar 
otras e incorporar nueva arquitectura. De 
ese modo se mantuvieron los cuerpos 
laterales: el que por el lado de las vías 
ferroviarias estaba constituido por una 
nave fabril de noble arquitectura de ladri-
llos, como así también los grandes silos 
construidos por Adolf que remataban un 
extremo, y por el otro una estructura de 
hormigón armado que había sido el sector 
de administración, que fue conservado y 
ampliado con un lenguaje contemporáneo 
con el que convive sin conflictos. El sector 
central del predio, que alojaba un galpón 
de escaso valor arquitectónico con alto 
grado de deterioro, fue despejado para 
dar lugar a una plaza interna pasante que 
vincula el bulevar con la calle posterior, 
dando así continuidad al paseo y una 
apertura mayor al barrio.

Con el interés de dotar a ese es-
pacio de una cobertura que arroje som-
bras (Santa Fe es una ciudad con altas 
temperaturas y radiación solar), pero 
también de dotar al espacio de una tras-
cendencia significativa, el equipo proyec-
tista decidió construir trece ejemplares de 
una estructura singular, un elemento que 
Amancio Williams (uno de los más impor-
tantes arquitectos del período moderno) 
había diseñado hacia 1950 para unos 
hospitales que proyectó en la Provincia 
de Corrientes por encargo del gobierno 

El Molino Fábrica Cultural. Fotografías: Luis 
Müller
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nacional y que nunca fueron construidos. 
Con la correspondiente autorización, se 
realizó este “bosque artificial” de “bóve-
das cáscara”, nombre que Williams había 
dado a estas estructuras laminares de 
hormigón armado que obtienen resisten-
cia por su forma de doble curvatura.

Tanto en su programa funcio-
nal como arquitectónico la intervención 
resultó exitosa por partida doble: en sí 
misma y en su integración con la ciudad, 
que de este modo recibió a la vez de un 
equipamiento cultural, también un espa-
cio público que valoriza y agrega vitalidad 
al sector urbano.

La Redonda. Arte y vida cotidiana.

A principios del siglo XX la em-
presa ferroviaria Ferrocarril Santa Fe a las 
Colonias, que había iniciado sus opera-
ciones en la provincia en 1885 con sede 
en la ciudad capital, construyó una playa 
de maniobras y un gran taller de repa-
ración de locomotoras llamado Santa Fe 
Cambios, con forma de hemiciclo y con 
un radio interior de 60 metros, lo que de-
rivó en que popularmente se le conozca 
como “La Redonda”. El enorme edificio, 
de fábrica de ladrillo y techo de tejas pla-
nas sobre estructura metálica, albergaba 
cuarenta fosas de trabajo dispuestas en 
forma radial, que se conectaban median-
te tramos de vías férreas a la plataforma 
giratoria que ocupaba el centro y orienta-

ba las máquinas hacia la puerta corres-
pondiente. En el centro del lado externo 
del semicírculo, se extiende un brazo rec-
to que complementaba el espacio de tra-
bajo para alojar oficinas y otras funciones.

La empresa, como su nombre 
indica, se había constituido para, en 
principio, vincular la capital provincial 
con las colonias del territorio interior, que 
a mediados del siglo XIX comenzaron a 
poblarse con inmigrantes europeos que, 
dedicados a la agricultura, la ganadería 
e industrias complementarias, generaron 
producción y riqueza en un territorio hasta 
entonces poco explotado.

En la segunda mitad del siglo XX 
el sistema ferroviario argentino comenzó a 
declinar perdiendo capacidad competitiva 
frente al transporte automotor, hasta que 
en la década de 1990 las políticas neoli-
berales acentuaron aún más la caída. Para 
entonces, el Ferrocarril Santa Fe a las Co-
lonias hacía ya muchos años que había 
dejado de funcionar y sus instalaciones 
corrieron suerte dispar. En los años se-
senta su estación terminal fue demolida, 
los edificios administrativos se destinaron 
a otros usos y una gran cantidad de edifi-
cios y equipamientos fueron desguazados. 
La redonda permaneció en pie aunque en 
estado de abandono, sufriendo los efectos 
de la falta de mantenimiento, las incle-
mencias del tiempo y el vandalismo.

Talleres “Santa Fe Cambios” en construcción 
(1905). Fuente: Priamo, Luis; Gallo, Ezequiel y 
Regalsky, Andrés M. Op. cit. (abajo)

“La Redonda. Arte y vida cotidiana”.
Fotografías: Luis Müller
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El inmenso predio, que en sus 
mejores tiempos estaba en las afueras 
despobladas de la ciudad, había sido 
englobado por la expansión de la mancha 
urbana quedando ubicado prácticamente 
en su centro geográfico. La gran escala 
del edificio implicaba una importante ba-
rrera para la articulación con el resto de 
la ciudad y del barrio que ahora quedaba 
a sus espaldas, y la ocupación ilegal de 
sus instalaciones generaba problemas de 
inseguridad y delincuencia.

La disposición del gobierno pro-
vincial para recuperar el edificio y ponerlo 
en valor asignándole un uso cultural im-
plicó algunas decisiones de proyecto que, 
en algunos casos, requirieron adaptacio-
nes menores para las nuevas funciones y 
mucho de reparaciones; pero el problema 
más importante se presentó con la cu-
bierta de tejas, ya que la reposición de las 
mismas en los sectores faltantes impli-

caba un costo inaccesible para el presu-
puesto destinado, por lo que se optó por 
su íntegro reemplazo con chapas metáli-
cas, lo que si bien implica una alteración 
notable respecto del estado original, no 
introduce un elemento extraño al tipo de 
arquitectura, que por lo general utilizaba 
ese material para sus techados.

Los grandes espacios interiores 
permitieron albergar una importante can-
tidad de actividades lúdicas y expresiones 
artísticas, congregando concurrencias 
numerosas atraídas por las distintas pro-
puestas y por los creativos dispositivos 
destinados a niños y jóvenes, quienes 
también encuentran expansión al aire li-
bre en la playa de maniobras convertida 
en parque urbano de uso público, com-
pletándose con ello un conjunto que rein-
tegró el barrio a la ciudad y se constituyó 
en un masivo y convocante condensador 
social.

Un pasado que construye futuro

La importancia que tienen los 
ejemplos mencionados, así como en to-
das aquellas ocasiones en que se han 
producido recuperaciones de edificios 
industriales obsoletos para el uso público, 
implica no sólo una ganancia en equipa-
mientos sociales, sino también la reinte-
gración de grandes sectores barriales que 
se reencuentran con la ciudad en una di-
námica que introduce sinergia, revitaliza-
ción y calidad de vida.

Pero no sólo eso es lo importante 
en estos casos. Al estar dedicados princi-
palmente a niños y jóvenes aportándoles 
herramientas creativas, reflexivas y movi-
lizadoras, los edificios del pasado remiten 
a una cultura del trabajo que se expresa 
como valor y hace sentir su presencia, 
contribuyendo a la construcción de ciu-
dadanía y de un mejor futuro a partir de 
la formación de las nuevas generaciones.

Ca l’Andal i la «Fundición Gris», més 
d’un segle de convivència 

La masia de Ca l’Andal i l’antiga 
«Fundición Gris» s’ubiquen en el barri de 
Bufalà de Badalona, en la cruïlla forma-
da per l’avinguda Martí Pujol i el pont de 
la C-31. Ambdós edificis conviuen en la 
mateixa finca, de propietat municipal, que 
en els darrers anys ha anat concentrant 
el focus d’atenció de l’Ajuntament de Ba-
dalona gràcies a les reivindicacions del 
veïnat.

Abans de parlar sobre la «Fundi-
ción Gris» és indispensable parlar de la 
masia de Ca l’Andal, per l’estreta relació 
que les vincula. Denominada popularment 
com la Casa del Delme, l’edifici actual de 
Ca l’Andal es va bastir cap al segle XV, 
probablement a sobre d’edificacions an-

teriors, que es podrien remuntar a l’època 
romana, amb la finalitat de ser el centre 
recaptador del Capítol de la Catedral de 
Barcelona a Badalona. Entre els diferents 
impostos que percebia, hi havia el delme 
–el 10% de cada collita–  i  la primícia, 
impost sobre els primers fruits obtinguts 
de la primera collita. Els nombrosos im-
postos que recaptava la Casa del Delme 
van portar a la construcció d’un graner, 
d’un cobert i unes premses de vi, és a 
dir, tota una infraestructura d’emmagat-
zematge de gran capacitat. La Casa del 
Delme seguiria sent propietat del Capítol 
de la Catedral de Barcelona fins que el 
1841, amb la desamortització de Pascual 
Madoz, va ser venuda juntament amb al-
tres béns eclesiàstics.

L’edifici de Ca l’Andal està cons-
truït amb una fonamentació superficial de 
ciment de calç. La masia consta d’una 
planta baixa, un pis i unes golfes. L’edi-
fici està dotat de murs de càrrega que 
descansen en els forjats de les plantes. 
Aquests forjats estan constituïts per bi-
gues de fusta on descansen unes bigue-
tes més petites col·locades ortogonal-
ment a les primeres també de fusta, i per 
damunt podem trobar un forjat de fusta 
que fa de sòl. Un tret distintiu de l’edifici 
és que té diverses altures entre les plan-
tes, les quals es comuniquen entre si mit-
jançant una escala principal de tipus es-
cala a la catalana o escala de tres trams 
a esquadra. Aquesta no és l’única escala 
de la masia, perquè en la mateixa masia 

Plataforma Salvem
Ca l’Andal

http://avvbufala.org
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La masia de Ca l’Andal l’any 1930. (a dalt)

Façana principal de la masia de Ca l’Andal. 
Actes de Sant Jordi 2017. (a la dreta).
Masia de Ca l’Andal a la nevada de l’any 
1962.A la dreta, la fàbrica.

podien viure diverses famílies gràcies a la 
seva distribució i morfologia. La coberta 
de teula aràbiga és a quatre aigües i està 
constituïda per unes bigues principals de 
fusta de considerable secció, damunt de 
les bigues principals hi ha un embigat de 
biguetes de menor mida, que estan col-
locades aproximadament a uns 60 centí-
metres entre elles i perpendicularment a 
les bigues principals, que tenen la funció 
de suportar les llates, les quals per la seva 
banda subjecten les teules que formen la 
coberta.

A les golfes es van col·locar uns 
dipòsits d’aigua a principis del segle XX, 
però segurament abans devia ser un espai 
destinat a l’emmagatzematge. D’aquesta 
manera, es mantenia la masia calenta, ja 
que el farratge no deixava escapar la ca-
lor per la part superior i aïllava la casa de 
possibles goteres. També, com és usual 
en les masies catalanes, la planta baixa 

quedava reservada a guardar el bestiar 
que, d’aquesta manera, a banda d’estar 
protegit proporcionava calor corporal per 
ambientar l’edifici.

 L’arribada de la industrialització a 
Catalunya va suposar un gran canvi per a 
la societat badalonina i una transformació 
urbanística per a la ciutat. Cal recordar 
que la Badalona de principis de segle era 
una ciutat dedicada a la pesca i l’agricul-
tura. La seva ubicació la va fer ser una 
població idònia per a l’establiment de no-
ves fàbriques ja que disposava de grans 
extensions de terreny, necessàries per als 
conjunts fabrils i pels costos menors de 
construcció i explotació en relació a la 
ciutat de Barcelona. Aquests factors van 
convertir Badalona en un pol d’atracció 
per als industrials que acabaria culminant 
amb la construcció del ferrocarril el 1848 
(la línia Barcelona–Mataró), fet que millo-
rà de manera considerable les comunica-

cions entre la capital del Maresme amb el 
port de la ciutat comtal, i afavorint, així, 
les exportacions.

Les múltiples oportunitats que 
presentava Badalona per als inversors in-
dustrials van atraure Eudald Comià Font i 
Ramon Casanovas, fabricants d’àcid sulfú-
ric a l’àrea de Barcelona des de 1817. Co-
mià, doctor en Farmàcia i natural de Berga, 
va comprar la parcel·la del darrere de la 
Casa del Delme el 16 d’agost de 1841 per 
instal·lar el seu negoci. En aquest terreny 
alçaria allò que presumiblement és una de 
les primeres fàbriques construïdes a Bada-
lona, dedicada a la fabricació de productes 
químics, sota el nom de Casanovas, Comià 
i Companyia. Tres anys més tard, el 26 
de juliol de 1844, Eudald Comià comprà 
la finca del costat de la fàbrica, la casa, 
i s’hi traslladà a viure. El record que va 
deixar al barri va ser profund, i donà peu 
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que la Casa del Delme fos coneguda des 
de llavors com Ca l’Eudald, que amb la 
deformació lingüística del pas del temps 
va evolucionar a Ca l’Endal, i al seu nom 
actual, Ca l’Andal. 

Eudald Comià va morir el 1848 i 
va llegar la fàbrica al seu gendre, Fran-
cesc Agell i Martí, el qual acabaria sent 
alcalde de Badalona. Agell va aconseguir 
el privilegi reial durant qunze anys per 
fabricar àcid clorhídric a partir de vidriol, 
millorant el negoci. El 1863 va traslladar 
la fàbrica fora de Badalona, cessant així la 
producció de la fàbrica.  Entrats en el se-
gle XX, la història de la fàbrica es dilueix 
en el record popular, a causa de diversos 
canvis de propietari i d’usos. Es té cons-
tància que el 1943 es va reconvertir l’edi-
fici en foneria i que a partir de 1944 ja se 
la coneixeria com la «Fundición Gris». Cap 
als anys vuitanta l’activitat de la fàbrica va 
ser residual fins al seu tancament i aban-
donament poc després.

La «Fundición Gris» o «la Foneria»  
té una fonamentació superficial de saba-
tes de morter. La façana està suportada 
per pilastres que proporcionen la inèrcia 

suficient perquè no caiguin en elevar-les 
diversos metres. A l’hora de construir la 
fàbrica es va aprofitar el mur exterior de 
la masia per recolzar-hi part de la càrrega 
dels murs a través d’unes bigues trans-
versals. Originàriament, la fàbrica tenia 
una única entrada a la façana principal, 
però anys més tard, segurament pel can-
vis en la producció i per necessitats del 
personal, es va obrir una segona entrada. 
L’estructura d’aquesta fàbrica consta de 
murs de càrrega de maó massís pres per 
morter de calç que a la vegada són les 
façanes. L’estructura està reforçada per 
pilastres de maó lligats amb morter de 
calç cada quatre o sis metres per evitar 
que aquestes façanes perdin la seva es-
tabilitat en el seu punt més alt. Col·locats 
estratègicament, els pilars serveixen de 
suport per a les bigues principals. Aques-
tes bigues d’acer permeten crear espais 
més diàfans i així eviten la construcció 
de murs en l’interior de l’edifici per a la 
subjecció de l’estructura i la coberta de la 
fàbrica. La coberta de la fàbrica és a dues 
aigües i està suportada per un embigat de 
fusta en cintra que, en col·locar-se en for-
ma de «Z», ajuden a suportar el pes de la 

coberta amb el gruix menor de les bigues. 
Les bigues de ferro serveixen per subjec-
tar la coberta amb l’estructura i per col-
locar tot un sistema de politges per poder 
entrar i treure de l’edifici els materials que 
cal treballar o els productes acabats.  

Tant la masia com la fàbrica són 
dos elements molt importants per a la 
història del barri de Bufalà. Malaurada-
ment, a causa del creixement descon-
trolat de la ciutat de Badalona pel boom 
immigratori dels anys seixanta, el barri de 
Bufalà va veure com innombrables masi-
es eren derruïdes per construir habitatges 
de manera massiva, entre les quals hi ha-
gué la masia que donava nom al barri. De 
més d’una desena de masies, se’n con-
serven menys de la meitat. En l’actualitat, 
Ca l’Andal i la «Fundición Gris» són l’oasi 
dins del teixit urbanístic d’un barri tradici-
onalment obrer. Actualment, el veïnat s’ha 
organitzat per demanar a l’Ajuntament de 
Badalona la recuperació tant de la masia 
com de la fàbrica per poder-les destinar 
a equipaments socioculturals per al bar-
ri, que fa més de quaranta anys que els 
necessiten.
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El programa 100 Anys 
de Siderúrgia cele-
bra el centenario de 
la siderurgia con 
actos durante todo 
2017

Mesas redondas, conferencias y 
actos culturales conmemoraron 
el centenario de la creación de la 
Compañía Siderúrgica del Medi-
terráneo en 1917 

El Ayuntamiento de Sagunto presentó 
el programa 100 Anys de Siderúrgia, 
una serie de actos conmemorativos 
del centenario de la Compañía Si-
derúrgica del Mediterráneo. Los ac-
tos se celebraron a lo largo de todo 
el año e incluyeron mesas redondas, 
conferencias, visitas guiadas por el 
patrimonio industrial, exposiciones, 
proyecciones de películas, actuacio-
nes musicales, teatrales y la presen-
tación de un número especial de la 
revista Braçal dedicado al centenario 
de la siderurgia.
Los actos estuvieron organizados por 
el Ayuntamiento de Sagunto y el Cen-
tre d’Estudis del Camp de Morvedre, 
en colaboración con entidades como 
CCOO, UGT, CGT, Fundación Trabaja-
dores de la Siderurgia, ArcelorMittal, 
AMIMO, APIVA, Amigos de Aprendices, 
UNESID, Asociación de Patrimonio 
Industrial de Puerto de Sagunto, Cine 
Club Nautilus, Unión Musical Porteña, 
Lira Saguntina, Autoridad Portuaria y 
Passió per Sagunt.
En la presentación estuvieron presen-
tes representantes de todos los grupos 
del equipo de gobierno (Compromís, 
Esquerra Unida, ADN Morvedre y PS-
PV-PSOE), además de los grupos de 
la oposición Iniciativa Porteña y Ciu-
dadanos. El alcalde, Quico Fernández, 

afirmó que “uno de los objetivos más 
importantes es acabar el museo indus-
trial, que lleva tanto tiempo pendiente 
(aunque el contenedor está acabado) y 
que no solo ha de servir para recupe-
rar la memoria industrial sino también 
del movimiento obrero. La historia no 
es de piedras ni de hierro, ha de ser 
de personas”. A este respecto, se es-
pera que el Alto Horno esté reabierto 
al público antes del verano de 2017, 
además de obtener el proyecto para el 
futuro museo industrial y así inaugu-
rarlo durante el año 2018.
Asimismo, el alcalde anunció un 
programa de radio con invitados de 
Euskadi “para recuperar los lazos cul-
turales, arquitectónicos y personales” 
entre ambas regiones. “Hay mucha 
gente que no ha vivido directamente 
esta parte de nuestra historia, pero 
hay que conocerla para saber de 
dónde venimos y que podemos estar 
razonablemente satisfechos de ser 
una ciudad industrial y tener un movi-
miento obrero y una clase trabajadora 
que ha sabido estar a la altura de las 
circunstancias en todo momento”.
http://www.aytosagunto.es

El Ayuntamiento de
Cartagena y Funda-
cion Sierra minera 
firman un convenio 
para la puesta en 
valor y el desarrollo 
turístico de la Sie-
rra Minera

Esta mañana se ha celebrado la firma 
del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Cartagena y la Fun-
dación Sierra Minera, para la puesta 
en valor y el desarrollo turístico de la 
Sierra Minera. En el Palacio Consis-
torial de Cartagena, la alcaldesa, Ana 

Belén Castejón, y el presidente de la 
Fundación, Juan Miguel Margalef, han 
firmado este convenio que tiene como 
objeto potenciar la apertura y promo-
ción del Centro de Interpretación de la 
Mina Las Matildes como recurso turís-
tico y cultural del municipio.
El Centro de Interpretación de la Mina 
Las Matildes fue inaugurado en el 
año 2005 mediante el Proyecto Jara, 
con el que Fundación Sierra Minera 
realizó la rehabilitación integral de la 
Mina Las Matildes, y la restauración 
ambiental y paisajística de su entor-
no, reconvirtiendo esta mina en un 
Centro de Interpretación de la Sierra 
Minera pionero en nuestra región. El 
Proyecto Jara (2003-2005) supuso 
una inversión de más de 1.100.000 €, 
del Programa LIFE-Medio Ambiente, la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, 
la Fundación Caja Murcia y la propia 
Fundación Sierra Minera.
Desde su apertura al público en 2005, 
la Fundación Sierra Minera ha desa-
rrollado este proyecto y ha mantenido 
abierto al público la mina Las Matildes, 
con escasas colaboraciones de las ad-
ministraciones, y por él han pasado 
unos trenta mil visitantes. Hoy, con 
la firma de este convenio, el Ayunta-
miento de Cartagena, propietario de 
la mina, asume su corresponsabilidad 
en el mantenimiento, consolidación y 
promoción de este Centro de Interpre-
tación, con una aportación económica 
para este año 2017 de 25.000 €, ade-
más de colaborar en el mantenimiento 
de las infraestructuras del Centro
como edificio municipal. Se da así un 
paso muy importante para impulsar 
la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio de la Sierra Minera de Car-
tagena y articular una oferta amplia y 
atractiva de turismo industrial-minero 
en el municipio de Cartagena, que 
permita diversificar su oferta turísti-
ca. Para ello, además de consolidar 
y potenciar el propio Centro de Inter-
pretación de la Mina Las Matildes, se 
trata de hacer posible que se puedan 
incorporar también otros recursos 
existentes en la zona (Mina Blanca, 
Cueva Victoria, San Ginés de la Jara) 
para completar una oferta de turismo 
cultural y minero en Cartagena de 

gran interés y potencial, y, a la vez, 
establecer sinergias con los recursos 
del ayuntamiento vecino de la Unión 
(Agrupa Vicenta, museo minero, un 
foco turístico que aspiramos integrar 
en las redes europeas de patrimonio 
industrial, y que, en definitiva, todo se 
traduzca en ese foco de actividad eco-
nómica que precisan los pueblos de 
la Sierra Minera, tan afectados por la 
minería y por sus efectos ambientales, 
económicos, de salud y sociales.

Destilerias mar-
tes santo presenta 
el primer ron y el 
primer whisky 100% 
ecológico 
De España 

Destilerías Martes Santo celebrará una 
importante cita con variados conteni-
dos. A su 147 cumpleaños, casi un 
siglo y medio de trayectoria, se unirá 
la presentación de la Medalla Cinve 
Internacional, un galardón que premia 
también a González Byass, posicio-
nando las dos marcas como pioneras 
en destilados a escala Internacional. 
Finalmente, la empresa presentó tam-
bién el primer ron y el primer whisky 
100% ecológicos de España, en un 
acto que tuvo lugar el pasado 11 de 
abril, precisamente Martes Santo, en 
Higuera de la Sierra.
Ubicada en pleno Parque Natural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche, Des-
tilerías Martes Santo sigue empleando 
el tradicional y casi extinguido sistema 
de destilación con alambique de cobre 
alimentado por leña de encina y la ma-
ceración de frutas naturales, frutos de 
parque, que quedan en el interior de 
las botellas. 
La empresa fue fundada en 1870 por 
Francisco Girón Pineda, un empresario 
de la revolución industrial de la comar-
ca serrana que invirtió la friolera de 
500.000 pesetas de la época en una 
empresa que le reportaría la Medalla 
de Oro en la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla de 1929. Ya en aquellos 
momentos, se exportaban barricas de 
sus destilados a Latinoamérica, reduc-
to colonial. Cinco generaciones son ya 
las que han llevado el testigo familiar 
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de Martes Santo, empresa ante todo 
“familiar y artesana” que exporta ya 
a doce países, entre los que destaca 
Canadá, Alemania, Nigeria, Angola o 
Japón. 
Pero una empresa de casi un siglo y 
medio de trayectoria ha necesitado 
transformarse, reinventarse. La tradi-
cional destilación de aguardientes y 
licor de guinda ha ido dejando paso a 
diferentes licores de frutas con casta-
ñas, hierbas, naranjas… cremas entre 
las que destaca la “Leche de Pantera”, 
tradicional bebida legionaria, una cre-
ma de ginebra que se toma aderezada 
con un toque de canela en polvo. 
Pero sin duda, las bebidas de alta 
graduación, como ginebras, vodka, 

ron y whisky, han abierto un nuevo 
panorama en la tradición y el trabajo 
de destilados. El consumo de estos 
productos de forma más mayoritaria 
y la tendencia a la elección de mar-
cas nacionales por el consumidor, 
han supuesto un resurgir de empre-
sas como ésta, que han sabido apro-
vechar el momento. 
La diferenciación de Martes Santo ha 
sido su sello de calidad, que se ha 
visto ahora reforzado por el trabajo 
100% ecológico, imprimiendo a sus 
destilados un sello que garantiza el 
cultivo de todas las materias primas 
que intervienen en la elaboración de 
sus productos bajo la premisa ecoló-
gica y así lanza este año el primer ron 
100% ecológico y el primer whisky 
100% ecológico de España. 
El ron se realiza con melaza de ca-
ñas cultivadas siguiendo un proceso 
ecológico y con el que se obtiene un 
aguardiente de caña que es enveje-
cido durante tres años en barricas 
Pedro Jiménez. Todo ello da como 
resultado un destilado muy aromático 
y de matices de color intenso, dora-

dos miel. El whisky se elabora con las 
maltas de cereales cultivados bajo sis-
tema ecológico, de las que se obtiene 
un mosto que es destilado y enveje-
cido durante cuatro años en barricas 
que han albergado durante al menos 
novecientos días un selecto coñac. 
Estas dos últimas presentaciones de 
espirituosos, completan las treinta 
referencias de productos con las que 
ya cuenta Martes Santo y de las que 
también merece la pena destacar su 
ginebra y vodka 100% ecológicos. 
La empresa posee desde hace unos 
años un museo dedicado a la destila-
ción artesanal en un edificio cuyo ori-
ginal fue obra del afamado arquitecto 
Aníbal González en la localidad de Hi-
guera de la Sierra. De entrada gratuita, 
el espacio, con más de quinientos me-
tros de salas de exposiciones, jardines 
y huertos ecológicos, recrea el trabajo 
artesanal y ofrece degustaciones de 
todos sus productos. 

Más información: 
Mónica Belchi, 722 485 519

Exposició Empordà 
Industrial al Museu 
del Suro de Palafru-
gell
del 2 de desembre de 
2017 a l’1 d’abril de 
2018

Aquesta exposició ha estat produïda 
pel Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNAC-
TEC), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries i el Museu del Suro de 
Palafrugell. Es tracta d’un projecte col-
laboratiu de tres museus, que formen 
part del Sistema del mNACTEC, i que 
ha treballat més enllà de les circums-
cripcions locals per poder oferir una 
visió integrada de la industrialització, 
que ha estat un dels períodes més 
destacats de la nostra història con-
temporània.
Del mar fins a la muntanya, passant 
per la plana i els aspres, la industrialit-
zació d’aquest territori va íntimament 
lligada a l’explotació dels recursos 
naturals. L’exposició proposa un re-
corregut pels diferents paisatges i les 
indústries que se’n deriven ja des del 
segle XVIII. 
S’ofereix una visió, tant de la seva evo-
lució històrica com de la tipologia in-
dustrial i dels models diferenciats de la 

industrialització que es donaren a l’Alt i 
el Baix Empordà, un centre comercial i 
industrial divers a l’entorn de Figueres, 
i una comarca dedicada principalment 
al suro, el Baix Empordà.
La presentació de l’exposició va anar a 
càrrec d’Eusebi Casanelles, comissari 
de la mostra, que va començar el pro-
cés de recerca l’any 2014. Casanelles 
va ser director del mNACTEC, presi-
dent de l’Associació Espanyola del 
Patrimoni Industrial i de l’Obra Pública 
(1988-1991) i membre de la comissió 
executiva del TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage), que presidí en 
2000-2005. L’any 2017 rebé la Creu 
de Sant Jordi. La seva tasca ha posat 
de manifest la complexitat de les inici-
atives productives que es varen dur a 
terme a l’Empordà durant els dos dar-
rers segles, a la vegada que la riquesa 
del seu patrimoni industrial i tècnic. 
L’exposició s’ha construït amb la col-
laboració de diferents museus, arxius, 
institucions diverses i col·leccions 
particulars que han cedit imatges i ob-
jectes. L’exposició s’estructura en vuit 
àmbits, a partir de l’accés a l’energia 
es formà una  unitat econòmica i hu-
mana en que s’establiren quatre tipus 
d’economies determinades pel mar, 
la plana, les àrees menys producti-
ves –on es cultiven vinyes i oliveres- i 
la muntanya. Cada una d’aquestes 
economies va desenvolupar un tipus 
d’indústria diferent.
En va destacar la manufactura surota-
pera, iniciada a Catalunya a la primera 
meitat del segle XVIII, que va experi-
mentar una extraordinària transforma-
ció ja ben entrat el segle XIX. Va ser un 
model industrial singular, diferenciat 
del cotoner imperant a Catalunya, i 
que va incidir tant a l’Alt Empordà com 
al Baix Empordà durant els segles XVIII 
i XIX, concentrant-se a “marina” du-
rant el segle XX.
També cal destacar la rellevància de 
Figueres que ja en el segle XVI es va 
situar com a capital de l’Alt Empordà 
per la seva capacitat comercial. Al se-

gle XVIII es va convertir en una ciutat 
molt activa per l’existència de tallers 
manufacturers petits i mitjans, i al se-
gle XIX esdevingué un potent centre 
econòmic per les iniciatives d’un grup 
de comerciants i d’hisendats que li 
van permetre seguir els ritmes socio-
econòmics d’altres ciutats plenament 
industrialitzades.

Per obtenir més informació us podeu 
dirigir a info@museudelsuro.cat o tru-
car al 972 30 78 25

TICCIH 2018
Congreso Chile
Patrimonio Indus-
trial. Entendiendo el 
pasado, haciendo el 
futuro sostenible

La comprensión y el conocimiento del 
patrimonio industrial, desde un amplio 
espectro multidisciplinario propio de 
esta actividad, nos permite sumergir-
nos en su rol pasado y también, pre-
ver e incorporar esta sabiduría para 
la gestión futura. Entender el pasado 
desde el patrimonio industrial, sin 
duda nos permitirá de mejor forma, 
hacer el futuro más sostenible.
Enfocar y subrayar este enfoque de 
sostenibilidad desde el patrimonio 
industrial en sus diferentes secciones, 
será un desafío a incorporar, desde 
la investigación y la documentación; 
desde los casos y proyectos de puesta 
en valor, y también, para las diversas 
formas de gestión de museos, sitios y 
patrimonio industrial en general.

Sección 1. Investigación y Docu-
mentación. Presentación de inves-
tigaciones, publicaciones y trabajos 
relacionados con la elaboración de ca-
tastros, inventarios y documentación, 
que desde un enfoque disciplinario o 
multidisciplinario,  estén enfocados en 
el conocimiento y la difusión del patri-
monio industrial.
Sección 2, Casos y Proyectos. Pre-
sentación de sitios, contenedores y/o 
contenidos, donde la puesta en valor 
del patrimonio industrial se manifies-
ta como un objetivo central de cada 
proyecto en cuestión. Se pueden con-
siderar proyectos ejecutados como 
también en fase conceptual y progra-
mados para una ejecución futura.
Sección 3. Patrimonio industrial y ges-
tión. Presentación de sitios, museos, 
parques industriales y todo tipo de 



25

n
Notícies

iniciativas culturales, que estén ope-
rando o hayan operado, cuyo objetivo 
es o ha sido gestionar el patrimonio 
industrial para su puesta en valor, a 
través de una acción permanente para 
un uso social. 
Fechas
Del 9 al 16 de septiembre de 2018
Visitas precongreso
Del 9 al 12 de septiembre de 2018
Congreso
Del 13 al 15 de septiembre de 2018
Visitas post congreso
16 de septiembre

Más información: 
http://ticcih.org

Se ha creado la 
Asociación Legado 
Histórico Industrial 
de Alcoy 

La Asociación LHIA ha sido creada  por 
un grupo de personas de la sociedad 
civil, para trabajar en pro del Legado 
Histórico Industrial de la Ciudad de Al-
coy y su Entorno. La Asamblea Cons-
tituyente tuvo lugar el 11 de mayo de 
2017.
Su misión es poner en valor el legado 
industrial de Alcoy y su entorno (bási-
camente las comarcas de l’Alcoià – el 
Comtat – la Foia de Castalla de la Co-
munidad Valenciana). Legado desar-
rollado desde los albores de la época 
de la industrialización en España (siglo 
XVIII), coetánea con la europea, hasta 
nuestros días.
La idea es hacerlo desde una pers-
pectiva histórica, pero con proyección 
de futuro, para generar el conocimien-
to que sirva para enfocar el reto del 
mundo globalizado. De manera que 
el territorio no pierda el conocimien-
to territorial desarrollado a lo largo de 
estos últimos siglos: la “atmósfera in-
dustrial” definida por Alfred Marshall.

Más información:
https://legadoalcoy.wordpress.com/

Crida 

Als interessats en l’autoconstrucció de 
petits vaixells de fusta (no modelisme) 
per tal d’unir esforços i intetcanviar 
experiències.
Carles Gilberga. 620 339 305
cgilbergae@gmail.com

IV Congreso
Internacional sobre 
Património 
Industrial
Cidades e Património 
Industrial 

AVEIRO (Portugal)
28 – 30 Junho 2018
Organitza: APPI-TICCIH Portugal
appi.dir@gmail.com

Manresa, capital de 
la cultura catalana 
2018
www.manresa.cat

Manresa, Capital de la Cultura Cata-
lana 2018, és una oportunitat per a la 
ciutat de mostrar la important riquesa 
cultural i patrimonial que té.
Manresa vol esdevenir un veritable 
pont de cultures, que reuneixi i com-
bini les diverses disciplines artístiques 
que alberga; que connecti el passat, el 
present i el futur de la ciutat i que es 
converteixi en un pont d’unió per a tota 
la ciutadania al voltant de les arts.
Manresa, inicia el 2018 un procés de 
dinamització  i creixement que culmi-
narà el 2022, amb la commemoració 
del 500 aniversari de l’estada a la ciu-
tat de Sant Ignasi de Loiola.

El patrimoni inter-
nacional de la indús-
tria de l’aigua
Conferència temàti-
ca TICCIH

La conferència temàtica del TICCIH 
sobre el patrimoni de la indústria 
de l’aigua situarà la infraestructura 
industrial hídrica en el seu context 
històric tecnològic i social, examinarà 
els orígens de les solucions tècniques 
que es van desenvolupar, i compararà 
com es van aplicar en diferents ciutats 
industrials arreu del món.

Lloc i inscripcions:
Museu Agbar de les Aigües
Barcelona
13 - 14 Abril, 2018
http://waterheritage.museuagbar.com

Fòrum de patrimoni 
industrial
Activitats Progra-
mades pel 2018

Museu del Ferrocarril de Móra la 
Nova: recerca històrica i projectes 
de futur
Jordi Saspluges Deu i Josep Francesc 
Moragrega
26 de febrer de 2018

El paisatge i el patrimoni Industri-
al a l’Empordà
Eusebi Casanelles i Rahola 
19 de març de 2018

Escofet, símbol industrial de Bar-
celona. Art, disseny i arquitectura.
Teresa Navas Ferrer i Emilio Farré-Es-
cofet
16 d’abril de 2018

Arquitectes, enginyers i empreses 
en la construcció de la xarxa de 
mercats de Barcelona del segle XIX
Ramon Graus
28 de maig de 2018

Les Bombes d’incendis a vapor i 
els bombers de Barcelona
Pere González
18 de juny de 2018

La recuperació d’espais industri-
als per a activitats culturals: La 
Nau Ivanow i la Nau Bóstik.
Xavier Basiana
25 de setembre de 2018

Arqueologia i patrimoni Industrial a les 
comarques de Tarragona 
Emeteri Fabregat i Núria Jané 
29 d’octubre de 2018

La patrimonialización de las sa-
linas tradicionales en Europa: 
Lecciones para el patrimonio mo-
desto
Katia Hueso Kortekaas
26 de Novembre de 2018 

Lloc: Associació d’Enginyers Industri-
als de Catalunya
Via Laietana, 39, Barcelona
Activitat gratuïta

Per confirmar assistència via on-line a 
secretaria@amctaic.org o bé per telè-
fon al 93 780 37 87.
Totes les activitats són a les 18,30 h.

A Flandes, a Catalunya –de manera destacada a Barcelona– i en moltes altres 
ciutats i països d’Europa, la iniciativa ciutadana ha tingut un paper important 
en la valoració dels referents d’arquitectura i enginyeria, així com del món del 
treball, que han conformat l’Europa industrial.
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Enric H. March. El Rec Comtal, 1000 
anys d’história, Viena edicions, Ajun-
tament de Barcelona. Dipòsit Legal:B 
17612-2016. Barcelona, setembre 
de 2016.

El Rec Comtal forma part de la his-
tòria de Barcelona. Aquesta infraes-
tructura hidràulica de dotze quiló-
metres de longitud va néixer durant 
l’alta edat mitjana, entre la caiguda 
de l’imperi romà i l’any 1000, prin-
cipalment per moure molins fariners.
Aquesta publicació analitza el medi 
natural i geogràfic que en condicionà 
la construcció, ens dóna a conèixer 
els precedents de l’abastament d’ai-
gua a la ciutat de Barcelona i ens 
mostra els vestigis tant de l’aqüe-
ducte romà com del canal medieval 
i de totes les estructures modernes 
i contemporànies que s’hi relaci-
onen, tot reconstruint-ne el traçat 
avui desaparegut. La segona part 
del llibre presenta un recorregut vi-
sual geogràfic i sentimental  pel Rec 
Comptal, que ens mostra un paisat-
ge idíl·lic que encara és a la memòria 
de les darreres generacions que en 
van poder gaudir.

Carles Sudrià i Triay. Anna Maria Au-
banell i Jubany. Història de la indús-
tria del gas a Catalunya. Fundació 
Gas Natural Fenosa. ISBN 978-84-
617-8649-7. Sabadell, 2017.
www.fundaciongasnaturalfenosa.org

El llibre té tres grans apartats. El 
primer  fa una anàlisi de conjunt 
de l’evolució de la indústria del gas 
a Catalunya des de la creació de la 
Sociedad Catalana para Alumbrado 

por Gas el 1842, fins a la desapa-
rició de les darreres fàbriques, els 
anys 1990. La segona està dedicada 
a l’estudi individual i la seva trajec-
tòria de les 32 fábriques que varen 
existir fora de Barcelona (Catalunya 
concentrava el major nombre de 
fàbriques de gas d’Espanya). El ter-
cer  cápitol, amb amplia bibliografia, 
descriu la situació i la trajectòria eco-
nòmica i empresarial de la indústria 
del gas a Catalunya, fent una atenció 
especial a les fàbriques no barcelo-
nines. El gas d’hulla va ser una de 
les innovacions més significatives de 
la Primera  Revolció  Industrial i va 
tenir una importància cabdal en la 
transformació de les formes de vida  
i de treball des del  mateix moment 
de la seva introducció, en el segon 
terç del segle XIX.

Laida Memba. Motserrat Villaverde. 
La Isla de Bioko arquitectura vivida. 
Edición Patrimonio Guinea 2020. 
www.patrimonioguines2020.com, 
ISBN 978-84-697-3084-3. Barce-
lona, 2017.

La isla de Bioko ha sido lugar de 
paso y acogida de muchos pueblos y 
culturas. Su patrimonio es el resulta-
do de la fusión de los conocimientos 
locales y las diferentes aportaciones 
foráneas. A través de la arquitectura 
y el urbanismo podemos trazar un 
relato por la história de Bioko. Pobla-
dos modelos de la isla de Bioko. La 
arquitectura del cacao: la empresa 

casa Rius y Torres propietaria de la 
gran finca La Barcelonesa dedicada 
a la producción y exportación del 
cacao y cafè.

Salvador Clarós i Ferret. Can Ricart i 
el Patrimoni Industrial de Barcelona. 
Ed de la Universitat  de Barcelona. 
ISBN; 978-84-475-4024-2, Barce-
lona, 2016.

La transformació urbanística del 
llevant nord de Barcelona iniciada 
amb els Jocs Olímpica del 1992, va 
presentar una amenaça per al patri-
moni industrial del districte de Sant 
Martí. En aquell moment la fàbrica 
Can Ricart, una de les fàbriques més 
representatives del Poblenou, va es-
devenir un dels principals escenaris 
de les lluites en què es debatia un 
futur urbà amb camvis i continuïtats.
Aquest llibre és una crònica del pro-
cés que involucrá agents socials, 
polítics i econòmics per  redefinir 
el projecte, convidant a reflexionar 
en el conflicte social i el model de 
desenvolupament urbà. 

Joan Carles Alayo y Manubens. Aï-
gua i energia. L’aprofitament hidro-
elèctric dels rius catalans. Pagés 
Editors. Lleida 2017.

L’energia hidràulica ha estat la pri-
mera de les energies renovables que 
s’ha utilitzat arreu, car se suporta 
amb el cicle natural de l’aigua. A 
Catalunya la producció hidroelèctrica 
arrenca a final del segle XIX i bona 
part d’aquelles instal·lacions pione-
res encara segueixen funcionant.
Aquest obra és la història de com 
es van implantar els grans aprofita-
ments i explica el desenvolupament 

energètic dels rius catalans de mit-
jans del segle XIX fins a l’actualitat.
Està estructurada perquè el lector 
pugui recórrer, totes les instal·lacions 
que actualment donen vida industrial 
als nostres rius i ens aporten  ener-
gia d’origen renovables. Des de les 
petites centrals dels rius Llobregat o 
Ter, fins a les grans centrals cons-
truïdes al segle XX, totes han estat 
documentades, descrites i visitades 
per  l’autor.

Emilio Farré-Escofet. Escofet, símbol  
industrial de Barcelona. Arts,Disseny 
i Arquitectura en la creació de Valor. 
Angle Editorial. Barcelona 2017.

Aquest llibre es la història de la in-
dústria Escofet creada el 1886, que 
avui es la principal de Catalunya en 
producció de paviments i elements 
urbans, tal com va ser al seus ini-
cis, en el disseny i la producció de 
mosaic hidràulic. Narra també les 
vissicituts de la família Escofet, que 
s’hi ha mantingut al capdavant. Tam-
bé mostra la simbiosi d’una indústria 
creativa amb les arts, el disseny i 
l’arquitectura, i posa de manifest 
l’estreta relació d’Escofet amb la 
transformació urbana de la Barcelo-
na moderna.
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Guanyadors dels
Premis Bonaplata 
2017

Premi Col·laboració amb el mN-
ACTEC i el Sistema Territorial
El Jurat del Premi Col·laboració dels 
Premis Bonaplata, format pels membres 
de la Comissió de directors dels Museus 
del Sistema Territorial del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
ha decidit atorgar el Premi Col·laboració 
amb el mNACTEC i el Sistema Territorial 
a Ernest Claramunt  Freixanet, represen-
tant d’Hilados Rusiñol.

Premi Estudis - Fundació Caixa 
d’Enginyers
El Jurat del Premi Estudis - Fundació 
Caixa d’Enginyers dels Premis Bona-
plata, després d’examinar els treballs 
presentats i reunits el dia 30 d’octubre 
al mNACTEC, decideix atorgar el pre-
mi a l’estudi “Arqueologia i patrimoni 
Industrial a les comarques de Tarra-
gona”.

Premi Especial de Patrimoni
El Jurat del Premi Especial de Patri-
moni dels Premis Bonaplata, reunit 
el dia 6 de novembre a l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, 

decideix atorgar un Premi Especial 
de Col·laboració amb l’Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya a la Fundació Gas 
Natural.

Un Premi Especial de Patrimoni 
categoria Difusió a la Revista Icària, 
Arxiu Històric del Poblenou.

Un Premi Especial de Patrimoni, ca-
tegoria Reivindicació del Patrimoni 
Industrial a la Diputació de Barcelona 
i Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, 
per l’Expedient de Declaració BCIL de 
les tres Xemeneies del Besòs.

Un Premi Especial de Patrimoni, 
categoria Promoció del Turisme 
Industrial a El Generador, Turisme i 
Cultura SL.

Premi Rehabilitació 
El Jurat del Premi Bonaplata, categoria 
Rehabilitació, un cop analitzades totes 
les propostes i fetes les visites el dia 
2 de novembre de 2017, decideix 
atorgar per unanimitat  el premi a “La 
rehabilitació del Cobert de la Màquina 
de Batre a Sant Fruitós de Bages”   

El Premi Rehabilitació en la Cate-
goria de Béns Mobles s’ha atorgat a 

la “La Restauració de la bomba contra 
incendis Merryweather “Valiant” de 
1896”.

Premis Bonaplata per a Joves 
2017
Reunits el dia 06 de Novembre de 
2017 al Museu de la Ciència i de la 
Tècnica (Rambla d’Ègara, 270) el Ju-
rat dels Premis Bonaplata per a joves 
decideix atorgar un Premi Fundació 
Agbar a “La Maqueta del registre 
de la màquina de vapor de Francesc 
Santponç i Roca. Solució per a la dis-
tribució de vapor en una màquina del 
principi del segle XIX”  de Lluïs Amat 
Castelló, Pedro Carrasco López, Fran-
cisco Javier Garcia Granado i  Víctor 
González Castillo, de l’IES Esteve Ter-
radas i Illa, treball coordinat i dirigit per 
Maria Montava i Ángel Carazo.
  
Un Premi Bonaplata Joves. Cate-
goria A al treball “Destil·leries Vidal. 
Pioners d’una època”, de Jordi Acacio 
Prats, de l’INS Ramon Berenguer IV, 
Amposta. Treball dirigit i coordinat per 
Xavier Curto Hierro. 

Un Premi Bonaplata Joves. Cate-
goria B al treball “Veler Autònom”, de 
Joan Melchor Lladó, de l’INS Frederic 
Martí Carreras de Palafrugell.

Dues mencions especials a: 
“Les indústries de Guerra a Catalunya 
(1936-1939). F-14: La fàbrica dels 
salesians”, de Miquel Conesa, Bernat 
Bayer i Víctor Busquets, dels Salesians 
de Sarrià, treball coordinat i dirigit per 
Lourdes Nieto. 

I “Creació d’un Robot Multifuncional”, 
d’Adrià Carrasquilla i Fortes, Escola 
Pia de Terrassa, treball coordinat i diri-
git per Javier de la Torre. 
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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

Bibliografia
Institut d’Estudis Vallencs. Ar-
queologia i Patrimoni Industrial 
a les Comarques de Tarragona
Any d’edició:2016
Autor/-s: Emeteri Fabregat, Nú-
ria Jané, Francesc Murillo, Sò-
nia Roca, Ramon Roqué, Anna 
I. Serra, Sònia Vaquer i Jacobo 
Vidal

L’objectiu del llibre és donar a 
conèixer aquesta important i 
rica tipologia arquitectònica del 
territori tarragoní, amb unes 
pinzellades del patrimoni que 
conservem a les nostres comar-
ques, en major o menor mesu-
ra. veurem la diferent evolució 
industrial que hi ha hagut, tot 
depenent de les característiques 
de cada comarca.
Observem que hi ha elements 
arquitectònics que s’han recu-
perat, que s’han modificat, que 
se’ls ha donat un nou us, o que 
fins i tot se’ls ha museïtzat. Però 
també ens trobarem amb edifi-
cis i elements caiguts en l’oblit, 
abandonats, o mig enderrocats 
pel pas del temps. En cap cas 
no podem desmerèixer les res-
tes que encara trobem, ja que 
totes ens ajuden a comprendre 
millor la nostra història i la nos-
tra cultura.
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