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Sr. Xavier Garcia Albiol
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Sr. Alcalde,
L’Associació que presideixo, Associació del Museu de la Ciència, la Tècnica i l’Arqueologia
Industrial de Catalunya (AMCTAIC) és una entitat nascuda l’any 1979 en el sí del Col·legi i de
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb la finalitat de crear el Museu abans indicat
i de vetllar per l’estudi i la protecció del Patrimoni Industrial existent a Catalunya.
A més a més d’assolir la creació del mNactec per la Generalitat de Catalunya l’any 1984,
impulsem l’estudi, la divulgació i la valoració del patrimoni Industrial català i de la resta
d’Espanya i estranger a través del nostre Butlletí (83 números des de l’any 1989), organitzant
visites a edificis i elements industrials importants, organitzem un Fòrum de Patrimoni Industrial
cada més des de l’any 2001 i organitzem els Premis Bonaplata (sobre els diferents aspectes del
Patrimoni Industrial des de l’any 1989.
Precisament la restauració del Pont del Petroli, situat al vostre municipi, va ser objecte de dues
d’aquestes visites durant les obres de reconstrucció.
Per diferents mitjans hem estat coneixedors de la problemàtica existent al voltant de l’antiga
fàbrica de la MOBBA que ocupa la mansana limitada pels carrers de Dos de Maig, Sant Isidre,
Colom i lateral de l’avinguda Maristany de la vostra localitat.
Dins d’aquest conjunt creiem com a molt rellevant el cos edificat l’any 1962 segons projecte i
direcció d’obres de l’arquitecte Agustí Borrell Sensat com a representant de l’arquitectura
industrial que es feia en aquells anys. I, per aquest motiu,
Com AMCTAIC, RECOLZEM la iniciativa de demanar que l’Ajuntament presidit per vostè DECLARI
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) aquesta part de l’edifici de la MOBBA que ha estat presentada
per la Plataforma “Salvem la MOBBA” tot entenem que, a més a més de l’interès del mateix
edifici, la solució urbanística plantejada per la Plataforma representa una millor solució per al
barri i l’inici de la consolidació d’aquesta part del Front Marítim de Badalona com a representant
de l’important passat industrial de la vostra ciutat incloent els edificis de La Llauna, Anís del
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Mono i el ja esmentat Pont del Petroli (tots tres inclosos en els “125 elements imprescindibles
del Patrimon Industrial Català) i la CADCI.
També volem indicar que alguns models de balança fabricats per l’empresa MOBBA formen part
de les col·leccions del mNactec a la seva seu de Terrassa com a representant de productes
industrials fabricats a Catalunya i escampats per tot el món.
Agrairem que consideri la nostra petició,
Salutacions cordials,
Firmado

39268245T digitalmente por
39268245T JOSEP
JOSEP
ALABERN (R:
ALABERN (R: G58022609)
2021.05.07
G58022609) Fecha:
12:46:41 +02'00'
Josep Alabern i Valentí

Terrassa, 7 de maig del 2021

