
Un projecte cultural per
al patrimoni industrial de Barcelona:

Ciutat i Fabrica 1

Martí Checa Artasu

1. Barcelona, ciutat industrial

Barcelona ha estat des de I'inici del segle XVIII una ciutat industrial. De
fet, la ciutat va esdevenir el centre d'una de les primeres regions de la me-
diterránia en industrialitzar-se i al Ilarg deis dos darrers segles el seu pes
industrial ha estat comparable al d'altres regions europees com el PaísBasc
o el Piemont. Encara avui dia, malgrat la creixent terciarització, continua
sent un centre estrategic. Igualment, la indústria ha acompanyat el creixe-
ment urba contemporani de la ciutat, ocupant espais i formant part del seu
paisatge, des que a partir de 1730 les primeres fabriques d'indianes
s'instal·len al barri de Sant Pere, al del Portal Nou i, en menor mesura, al
lIavors despoblat Raval; fins a la crisi de 1973 quan es consolida la fugida de
les indústries fora de la ciutat cap a altres zones de l'area metropolitana.

A partir del segon quart del segleXVIII esvan configurar lestraces d'aques-
ta Barcelona industrial que va tenir en les fabriques d'indianes el seu maxim
exponent. La manufactura d'indianes -basada en el filat, tenyit i pintat del
cotó- requeria torea aigua i aixó va motivar la instal·lació d'aquestes prime-
res fabriques prop del pas del Rec Comtal, una sequía que captava l'aigüa a
Montcada i nodria els pobles del pla i la ciutat de Barcelona. Així dones, a
partir de 1730 les primeres fabriques d'indianes s'installen al barri de Sant
Pere, al del Portal Nou i al Raval.

Aquestes fabriques no eren edificis específics sinó transformacions de
construccions anteriors, com ara els baixos de casesresidencials i artesanes,
i s'adaptaven a I'estructura existent de parcelles estretes.

, El projecte cultural Ciutat iFabrica, un recorregut pel patrimoni industrial de Barcelona és la
feina desenvolupada el '1999 per I'equip de treball integrat per: Ioan Caries Alayo (doctor engi-
nyer industrial), Mercedes Arroyo (doctora en geografia humana), Xavier Basiana (arquitecte i
fotograf), Magda Fernández i Merce Tatjer (professores del Dept. de Didáctica de les Ciencies
Socials de la Universitat de Barcelona), Oolors López i SusanaSánchez (1licenciades en geografia
i historia i professores de secundaria), Ioan Olona (arquitecte tecnic), laurne Orpinell (fotograf),
Antoni Vilanova (arquitecte) i, COI11 a gestor de l'equip, Martí Checa (historiador i gestor cultural),
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Al Ilarg del segon quart del segle XIX la industrialització de la ciutat va
rebre una nova ernbranzida, en la que el rarn del textil assolí un paper
preern inent.

Algunes fites són proves d'aquest procés. La primera, la instal·lació, el
novernbre de 1833, de la firrna Bonaplata, Rull, Vilaregut i Cia. al carrer
Tallers, que tradicionalrnent ha estat considerada la prirnera fabrica rnogu-
da per rnáquines de vapor. Un exernple que continuarien d'altres, situant el
vapor corn la nova torea motriu de la indústria i creant una nova nornencla-
tura per a les fabriques: els vapors.

La segona, la necessitat d'irnportar el cornbustible generador del vapor,
el carbó, fará que el port de Barcelona sigui el canalitzador de les arribades
de les trarneses i, per pura proxirnitat geografica de conseqüencies econo-
rniques i logístiques, esdevindra el vincle perque s'instal·lin rnés fabriques
arnb la progressiva hegernonia de Barcelona corn a motor de la industrialit-
zació catalana.

La tercera fita fou la creació el 1820 de la Comissió de Fabriques de
Catalunya, una entitat que sirnbolitza la constitució de la burgesia industrial
catalana, el gl"Upsocial que sera el protagonista de la revolució industrial a
casa nostra i la darrera, la nova maquinaria textil, les selfactines que substi-
tuiran els antics telers rnanuals. Tot plegat, fará que la indústria necessiti
d'un nou espai per encabir-se i aquest sera la fabrica. La necessitat de rna-
jors espais fará que la indústria en creixernent es desplaci als terrenys enca-
ra sense urbanitzar del Raval, al costat deis hospicis, els convents i els carnps
de conreu. Els nous edificis adquiriran tipologies de paises arnb enorme
tradició industrialitzadora com Anglaterra. Aquestes seran la fabrica de pi-
sos, les naus industrials aillades i les naus arnb dents de serra conegudes
corn shed. Una petita revolució en la técnica constructiva fara possible el
pilar de ferro fos que perrnet substituir els rnurs de carrega per estilitzades
rengleres de pilars fent rnolt rnés útils i versatils els espais.

L'evolució económica, l'alt desenvoluparnent i el carácter ernprenedor
de la classeque ernpara la industrialització, la burgesia, fara que de seguida
aquesta depassi el nucli de la ciutat tradicional per estatjar-se en els pobles
del voltants, és el cas del Vapor Vell de Sants el 1842, de can Fabra a Sant
Andreu el1839 i d'altres, rnolt més nornbroses, a Sant Martí de Provencals,
població que en el tornbant del segle esdevindra el nucli fabril rnés irnpor-
tant de l'Estat, guanyant-se el sobrenorn del Manchester cata la.

Un sobrenorn que, com si d'una rnena d'iceberg es tractés, arnaga UI

teixit industrial extraordináriarnent divers, arnb una enorme varietat d'us s
i funcions, amb una molt irnportant carrega social, cultural i económica ¡
arnb nornbrosos exernples d'una extraordinaria longevitat ernpresarial; cls
casosde TalleresOliva Artés, que funcionen des de 1878 fins aquest rnat ix
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anyo la textil CasasOliver datada corn a mínim des de 1785 i que perdura
fins a mitjan anys vuitanta són nornés els exernples rnés significats.

A hores d'ara, la gradual reconversió de bona part d'aquest teixit industri-
al en un altre, on sobresurten les ernpreses que generen les tecnologies de la
informació i de la comunicació, dóna aire a un nou esdevenidor per a aquesta
área de la ciutat, considerada tradicionalment el seu pulmó industrial.

2. Velles fabriques, nous espais per rehabilitar

A rnitjan de la década deis setanta i a inici deis vuitanta del segle XX, les
reivindicacions de rnoltes associacions de veins de la ciutat per aconseguir
espais verds o equipaments van suposar la rehabilitació o, si rnés no, la
conservació parcial de molts edificis; destaquen carnpanyes com Recupe-
rem el Vapor Vell: anem cap a un barri millor del 1984 i la posterior Sa/vem
el Vapor Vell del 1985 a Sants, que van servir perque l'antiga fabrica fos
declarada monument historicoartístic. Lade Farinera: Ateneu popular al Clot,
que va iniciar-se el 1975; la que suposa la reconversió corn a parc urba de
les restes de I'antiga estació i tallers del ferrocarril MZA al Clot; la del parc
de la Pegasoa la Sagrera, la creació d'una nova zona verda i la conservació
de la tacana principal de í'Empresa Nacional de Autocamiones, SA (ENASA),
popularrnent coneguda com la Pegasoo la que proporciona a la ciutat un
deis pares més atractius corn és el construir en els terrenys de I'antiga fabri-
ca de La España Industrial.

Tarnbé durant aquells anys, com a producte de mancances enderniques,
sorgiran rnolts equipaments en els espais d'antigues fabriques fruit de les
actituds reivindicatives deis ciutadans i veins, pero tarnbé d'una nova acti-
tud deis ajuntaments dernocratics: és el cas del centre cívic de les Cotxeres
de Sants, La Sedeta a Gracia, el centre cívic de Sant Andreu, situat en una
part de I'antiga estació de tramvies de la línia Barcelona-Sant Andreu, l'Ate-
neu de Nou Barris, a una planta asfaltica que rnai va arribar a funcionar per
la pressió deis vems, el Casal de barri de Les Planes de Vallvidrera, una
estació de subrninistrament electric.Fruit d' aquestes actituds en aquells anys,
es cornenca a intuir les possibilitats deis edificis industrials com equipa-
rnents culturals i educatius arnb casos corn el de I'antiga fábrica Batlló, que
malgrat ser un exemple pioner de recuperació realitzada alllarg de la deca-
da deis vint i deis trenta com a Escola Industrial, ara assurnira la funció
d'aulari de diverses escoles universitáries i el de I'editorial Montaner i Simón
corn a seu de la Fundació del pintor Antoni Tapies.

I'ernbranzida olímpica va permetre la continuitat d'aquesta política de
recuperació d'espais industrials i la seva reutilització com equipaments és el
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cas de can Farrero a la Zona Franca, una antiga fabrica de galledes i estris de
zinc, amb la creació del centre cívic de la casa del Rellotge, que va salva-
guardar les antigues oficines de l'ernpresa: el centre cívic de Can Felipa a
I'antiga empresa Catex (Central de Acabados Textiles), el centre cívic d'EI
Coll, a la seu de I'antiga editorial Bruguera i la recuperació d'algunes pedre-
res de la ciutat com a parcs, com el de la Creueta del Coll, el deis Tres
Turons o del Fossarde la Pedrera a la muntanya de Montju·ic.

Una recuperació que continua a hores d'ara amb projectes que des de
la segona meitat de la década deis noranta s'han posat en marxa i que
venen a complaure els lIargs anys de Iluites i peticions deis ciutadans. Són
exemples clars, I'equipament cultural que es situara a la farinera de Sant
laurne al Clot, la rehabilitació del Vapor Vell de Sants com a biblioteca i
escola pública o I'ordenació corn ateneu i escola pública de la illa ocupada
per l'ernpresa Fichet al Fort Pius o el cas de Can Fabra a Sant Andreu.

Les reivindicacions són encara paleses avui dia en el marc de la societat
civil. Elsrecents casosde can Saladrigas,al poblenoví carrer Ioncar, el salva-
ment de la fabrica de can Batlló a La Bordeta o les ja incipients demandes
per fer quelcom arnb la magnífica pe<;:ade ca l'Arañó al Poblenou són exem-
pies evidents.

Una recuperació que ha traspassat l'árnbit públic per tenir exemples
d'actuació en el sector privat, amb casos evidents com el del nou centre
cultural de la Fundació La Caixa a la fabrica textil Casaramona al carrer
Mexic, la rehabilitació de bona part de l'antiga Manufactures Serra i Balet a
Sants com espai poliesportiu del Club esportiu Mediterrani, la reutilització
de part de l'antiga fabrica Alchemika al barri de Navas com un deis centres
d'una cadena de gimnasos i la possible destinació futura de la part restant
com a deixalleria del districte.

En l'árnbit privat, la reutilització per a usos empresarials del sector ser-
veis ha estat habitual i una forma coherent de recuperació de part del patri-
moni industrial de la ciutat, auqest és el cas de: una fabrica textil al carrer
Dornenech de Cracia per part de la firma de postproducció de vídeo i cine-
ma Montaje de Mozart; l'antic taller de Mobles Climent al carrer Comtes de
Bell-Lloc a Sants; l'adquisició per part de la productora teatral Focus de
I'antiga firma d'arts grafiques i cartonatge Ineco, SA; l'ernpresa de seguretat
ESABEque ha reconvertit amb una funcionalitat extraordinaria la farinera
can Gili Nou al carrer del Taulat i I'adquisició de la fabrica de pintures
Ivanow per part de I'arquitecte Xavier Basiana per encabir el seu estudi
professional i crear un centre cultural són una mostra breu de les possibili-
tats que els espais fabrils ofereixen per readaptar-se.

El món educatiu, reglat o de formació ocupacional, ha trobat tamb
bons espais a les antigues fabriques. Elsexemples són nornbrosos: la rehabi-
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litació de l'antiga fabrica Ricart al carrer de les Tapies com el centre
ocupacional Can Xatarra; l'Acústica Electrónica Roselson al barri del Con-
grés com a academia d'idiomes; el de la fabrica de puntes de París,després
distribuidora de lIavors i eines agrícoles Moreno Olivella, al carrer Parla-
ment, com a escola de formació reglada; la compra de lantiga fabrica de
galetes Manso per part del Goethe Institut per instal·lar la seva seu a Barce-
lona; la recuperació de I'antiga fabrica José Canela y Cia. dedicada a la
serralleria industrial per part de l'lnstitut Catalá de Tecnologia, una escola
de formació empresarial i técnica, corn a seu, oficines i aulari i la reforma
integral que ha fet la Fundació Formació i Treball a I'antiga seu d'Aprestos
de Sederías al carrer Cristóbal de Moura en són unes bones rnostres.

Més enlla d'una reutilització com a centre d'oci o educatiu destaquem:
la reestructuració de I'antiga fabrica de máquines d'escriure Hispano Olivetti,
obra d'ltalo Lauro i Iosep Soteras, com a gran superfície comercial i la de la
fabrica de tocadiscos Cosmos, al Carrnel, com a supermercat i párquing
privat.

En una línia semblant d'actuació, d'altres arquitectes i professionals li-
berals dedicats a la creació han rehabilitat antigues fabriques corn a habitat-
ges. Ésel cas del Vapor l.lu!l, recuperació duta a terrne per Cristian Cirici i
Caries Bassó i guanyadora del Premi Ciutat de Barcelona d'arquitectura de
1998 i, també deis mateixos tecnics, la recent rehabilitació de la fabrica
deis Sert al carrer Trafalgar; la de I'arquitecte loaquim Prats que ha fet el
mateix arnb I'antiga farinera La Estrella situada al carrer Valencia i la deis
Naips Comas rehabilitada per Cortacans associats com a habitatges.

Al barri del Poblenou, amb un ampli teixit industrial fruit de la seva
evolució histórica i socioeconómica (ara en procés de transformació), hi ha
col·lectius d'artistes, creadors, grafistes, dissenyadors ... que shi han
instal·lat per treballar pero també per viure-hi de forma més o menys per-
manent. Aquest fet ha motivar I'aparició d'espais de treball i d'exposició
artística amb casoscom el de I'antiga fabrica de sernoles Ramoneda rebate-
jada com Palo Alto, seu de treball, entre d'altres, del dissenyador Xavier
Mariscal i espai de forrnació de la Winchester School of Art; o com Hangar,
a I'antiga fabrica de filats Ricart; o com Palo Bajo; o Quam FreeZone, a les
naus de l'ernpresa de serveis industrials Saladrigas Freixa, avui desmuntada,
al carrer Joncar; o els tallers de la fabrica de La Escocesa al carrer Pere IV,
núm. 345, Uns referents artístics que han fet que l'exernple s'exportés a
altres zones de la ciutat, tot i que de forma conjuntural, com va ser el1996
amb una mostra d'interiorisme i decoració desenvolupada a l'antíga fabrica
Tejidos Pueyo, al districte de Sarria.

Paral·lela a aquesta explotació ha smgit cada cop amb més torea la
reutilització com a lofts de rnolts d'aquests espais que combinen I'área de
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treball amb la d'habitatge. Especialment significatiu és el volum d'aquestes
operacions a Sant Martí, tot i que a altres districtes de la ciutat s'ha iniciat
una tendencia a recuperar espais industrials com habitatges, és el cas de:
l'Algodonera Canals a la Sagrera; I'antic magatzem i diposit de vehicles de
Seat a la placa Cerda; els Laboratoris Wassermann, al carrer sant Antoni
Maria Claret, al límit del districte d'Horta-Guinardó. Una tendencia que,
portada als rnaxims criteris de rendibilitat, fa que els nous propietaris deis
terrenys industrials optin per la destrucció de la fabrica, és el cas de la Cris-
talleries Planell a les Corts i la foneria tipografica Neufville a Gracia, ambdu-
es incorporades en el seu moment en els precatalegs de patrimoni deis seus
respectius districtes. En aquest sentit, s'anuncia la desaparició d'algunes fa-
briques encara dintre del casc urba per treure plusválues d'aquests solars.
És el cas, ja manifestat, de la Philips, I'antiga fabrica de Lámparas Z, a la
Zona Franca o d'lndustrias Titán al Poblenou.

3. El patrimoni industrial, un recurs cultural per a la ciutat

El passat 20 de marc de 1998, Nico Calavita, professor d'urbanisme a la
San Diego State University, escrivia a El País, a I'article titulat «La ciudad
sostenible», en el que deia:

«Laproteccióndel pasadourbanoarquitectónico y de la rica historia
de Barcelonano se acabacon la EdadMedia o el Modernismo. En
Barcelonahayotro patrimonio histórico-cultural importantísimoque
recibe pocaatención: lasindustriasque crearon la riqueza, la cultu-
ra, y la política de Barcelonay Cataluñahace unos 100 años.»

lronicament, malgrat el considerable desenvolupament industrial de Id
ciutat i la important petjada que ha deixat a la ciutat, declaracions com I s
del professor Calavita són, malauradament, realitats contrastad es i, més, si
hom ha de considerar el patrimoni industrial com un element cultural in-
trínsec de Barcelona, com es veu per diverses característiques.

La primera es refereix a les novetats constructives i de materials que Id
fabrica imposa i que de seguida es posaren en relació directa amb la indús-
tria i els diferents corrents arquitectonics que s'han succeit en el nostrr
panorama cultural; la segona, les enormes possibilitats de reutilització i re-
conversió de la mateixa arquitectura fabril; i, per últim, els lnnombrablos
intangibles que aquest patrimoni engloba, que van des del fet huma COI1\

l'obrer, generador per ell mateix d'un ampli ventall dexperiencies i actitud»
molt properes al ciutadá, fins al fet tecnologic, en el que la indústria esd vr:
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camp potencial per a la innovació científica, passant pel fet productiu i
comercial, on no només la distribució sinó també la publicitat i la creació
de marca i de productes en són parts importants i, la majoria de vegades,
I'element de connexió i coneixenca d'aquella indústria amb la població.

4. Corrents artístics i patrimoni industrial

Trobem dispersos per la geografia de la ciutat edificis industrials de di-
versos estils com per exemple: els realitzats amb les tradicionals tipologies
de construcció industrial, com la fabrica de pisos de la que en són magnífics
exemples el Vapor Vell de Sants i la farinera La Esperanza, a la Sagrera; els
modernistes -un estil que forma part de l'evolució industrial del país-, amb
diversos exemples d'una enorme bellesa i signats per reconeguts professio-
nals del seu temps, com la fabrica Casaramona de Puig i Cadafalch, la cen-
tral eléctrica de I'avinguda Vilanova de Pere Falqués, I'editorial Montaner i
Simon de Dornenech i Montaner, els Tallers Mañach de lujol al carrer Riera
de sant Miquel i la Torre d'aigües de la Catalana de Gas de Dornenech i
Estapa (també hi ha, pero, exemples poc coneguts com el de l'Algodonera
Canals, obra de Rubió i Bellver); finalment, hi ha exemples d'arquitectura
del moviment modern com la Myrurgia de Puig Gairalt, la fabrica deis Ger-
mans Batlló al carrer Bellesguard, obra de 1935 d'un desconegut Narcís
Escrigas, I'editorial Gustavo Gili, de Bassó i Gili, els laboratoris Uriach de
Manel Ribas, la Vicente lila, SA de Carlos Martínez al carrer Bolívia, cons-
truida entre 1941 i 1948, la Netol de Santiago Balcells Gorina al carrer
Ciutat de la Granada, projectada el 1957, o el complex de SEATd'Echaide
i Ortiz-Echagüe.

La segona característica abans comentada, permet no tan sois aprofitar
les possibilitats de I'edifici industrial, com són la flexibilitat espacial, la pre-
visió anticipada de lesaccions, un bon control visual, la possibilitat de qual-
sevol modernització técnica, la resituació de nous elements i la circulació
diáfana, sinó posar tot aixo en relació amb les necessitats de la ciutadania.

5. Ciutat i Fabrica, un projecte per al patrimoni industrial de Barcelona

Des de la concepció de patrimoni cultural com a recurs útil per a la
majoria de ciutádans, amb capacitat d'inducció d'una serie de beneficis
socials i econornics en altres sectors com el turisme i el lIeure, i amb la idea
que una ciutat com Barcelona reuneix una diversitat de possibilitats ternati-
ques pel que fa a aquest patrimoni, iniciava el seu desenvolupament l'octu-
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bre de 1997 el projecte cultural ClUTAT iFABRICA. Un recorregut pel patri-
moni industrial de Barcelona.

Aquesta iniciativa sorgia de l'interes intel·lectual d'un col·lectiu hurna
que, sia per raons professionals o per raons d'investigació, treballa directa-
ment o indirectament amb el patrimoni industrial. Aquest col·lectiu esta
format per arquitectes implicats en projectes de rehabilitació d'edificis amb
passat industrial, per geografs, arqueolegs i historiadors que treballen as-
pectes relacionats amb el món industrial, així com per altres professional
que tracten aquest temes. Ara bé, la iniciativa pren cos a partir de la idea
d'assimilar el projecte expositiu titulat 75 elements del patrimoni industrial
de Catalunya que, amb carácter itinerant, ha recorregut la geografia catala-
na i I'estatal des de desembre de 1994. Actualment, aquest col·lectiu és I
grup de treball que desenvolupa per a la comarca del Barcelonés I'inventari
del patrimoni industrial de Catalunya que esta portant a terme el Museu
Nacional de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya.

L'objectiu principal del projecte és donar a coneixer el patrimoni indu -
trial de la ciutat de Barcelona. Un coneixement i una valoració que passen
per activar la sensibilitat deis habitants i deis visitants de la ciutat. Així, I
projecte té com objectiu principal mostrar el valor afegit d'aquest patrimoni
com un deis components de la identitat i de la historia de la ciutat emmar-
cada plenament dins d'una societat industrialitzada.

Per portar a terme el projecte partim de lelaboració d'un Ilistat deis
diversos elements de patrimoni industrial que hi ha a la ciutat, i per fer-ho
es van seguir tres criteris basics de selecció:

1r. les indústries que es troben arnenacades d'enderroc, ruma o en UIl

estat de conservació molt deficient;
2n. elements que han estat rehabilitats i que ara no tenen cap ús prcduc-

tiu, ja que s'han convertit en centres cívics, escoles o altres equipa-
ments;

3r. elements que han estat o no rehabilitats i que conserven el seu CI~
productiu, han canviat el seu úscompartirnentant I'espai o s'han con-
vertit en tallers d'artesans o per a altres serveis.

També esvan tenir en compte aspectes com I'autoria, la importancia i ('1
carácter únic de I'edifici.

Arran de la definició d'aquest Ilistat es van desenvolupar unes propostcs
que canalitzen el seu ús, com per exemple una exposició itinerant marca Id
per la torea del suport fotografic amb una clara economia de textos i un.:
formalització senzilla motivada per la mobilitat que havia de tenir. L'exp si
ció va ser inaugurada ellO de desembre de 1998 a la sala d'exposicions !t'1
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Collegí Oficial d'Arquitectes de Catalunya, aprofitant la celebració del XXle
cursetsobre la intervenció en el patrimoni arquitectóníc que organitza aquest
col-legi professional i que tractava sobre el patrimoni industrial. En aquest
espai va restar fins el febrer de 1999 per a, posteriorment, iniciar un recorre-
gut itinerant que l'ha dut, fins ara, a l'lnstitut Catala de Tecnologia, al
Collegí d'aparelladors i arquitectes tecnics de Barcelona, al Museu Nacio-
nal de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya i al centre cultural de les Corts.

De forma prernonitoria, pel que fa als objectius que el grup de treball es
va marcar, la serie de fotografies que conformen I'exposició han estat tria-
des per la mostra «Cultures darxiu», que organitza a la tardor del 2000 la
Fundació Antoni Tapies en el seu més pur sentit i essencia d'arxiu i, per
tant, recull documental i fotografíe de les fabriques que té la ciutat de Bar-
celona. Compartint espai amb altres arxius de ternátiques ben diverses.

Altrament, I'exposició va trobar el sempre indispensable suport eco no-
mic i logístic d'entitats com el Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el
Collegi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona, l'Associ-
ació i ColIegi d'Enginyers Industrials de Catalunya, l'Associació del Museu
de la Ciencia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya, el
Departament de Didáctica de les Ciencies Socials de la Universitat de Bar-
celona, l'lnstitut Catala de Tecnologia i Nau Ivanow. .

En una segona fase, en la que ara ens trobem, s'ha editat una publicació
que, amb el títol Barcelona, ciutat de fabriques / Barcelona, ciudad de fábricas,
pretén perpetuar en papel' el contingut fotografic de I'exposició, ampliar-lo
i, sobretot, donar molta més informació, tant de cadascuna de les fabriques
seleccionades com de la relació que Barcelona com a ciutat ha tingut i té
amb el seu patrimoni industrial i el seu teixit fabril i empresarial. Una edició
nascuda, com tot el projecte, de la iniciativa privada. En aquest cas, I'editor
de la publicació ha estat el fotograf i arquitecte Xavier Basiana.

L'esmentat objectiu de donar a coneixer el patrimoni industrial de la
ciutat i de sensibilitzar els barcelonins ha estat plenament aconseguit tant
per la resposta positiva deis mitjans de comunicació (prernsa escrita, radio i
televisió), de les diferents entitats que han acollit I'exposició com per part
deis entesos en patrimoni industrial com ho certifica la concessió del Premi
Bonaplata de difusió en la seva edició de 1999.
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