
La cultura industrial de Barcelona,
un filó d'ocupació?

Martí Checa Artasu

1. Introducció

El treball que presentem vol reflectir una experiencia en la que ocupa-
ció i patrimoni industrial convergeixen. Va ser generada per Barcelona Acti-
va, SPM i el Museu dHistória de la Ciutat de Barcelona-Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), es va formalitzar corn un de filó d'ocupació i es va
titular: Agents de /a cultura industria//oca/.'

2. Antecedents

2.1. la cultura industrial a Barcelona

Per tal de poder vertebrar arnb coherencia la possibilitat de realització
d'un pla d'ocupació que ha de servir per generar possibles \loesde treball o
possibles noves professions cal, necessáriarnent, apuntar quin és el paper
que ha tingut la cultura industrial (patrirnoni, món de l'ernpresa, sociologia
industrial, etc.), dins delmarc de la política cultural duta a terme, principal-
rnent per l'ajuntarnent de Barcelona i pel' altres administracions en els dar-
rers vint-i-cinc anys, període en que constatem una tendencia cada cop
rnés amplia de valorització d'aquest tipus de cultura.

De forma molt resumida, les dades i ítems rnés rellevants serien aquests:

El fet rehabilitador: a la meitat de la década deis setanta i principi deis
vuitanta, les reivindicacions de moltes associacions de veins de la ciutat per
aconseguir espais verds o equipaments van suposar la rehabilitació, o si més
no la conservació parcial, de rnolts edificis; destaquen campanyes com Re-

1 El filó d'ocupació Agents de la cultura industrial local va ser gestionat per Barcelona Activa i
el Museu d'Historia de la Ciutat-ICUB i es desenvolupá del desernbre de 1999 a l'abril de 2000.
Hi van treballar: Neus Alberich, Minerva Ambrós, Núria Claver, Elisabet Esquirol, Ricard
Fernández, Maria Fernández Delkader, Adolf Fontbona, Antonio Carda Funes, M. JoséCatnau,
Anna Cüell, Cristina Ibáñez, Xavier l.lobet, lcsep Manel Marí i JoséAndrés Rojo, sota la coordi-
nació de Martí Checa.
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cuperem el Vapor Ve": anem cap a un barri millor del 1984 i la posterior
Salvem el Vapor Ve" del 1985 a Sants, la Farinera: Ateneu popular al Clot, la
reconversió com a pare urba de les I·estes de I'antiga estació del Clot i tallers
del ferrocarril, la del parc de la Pegaso-Empresa Nacional de Autocamiones,
SA (ENASA) a la Sagrera.

També, durant aquells anys molts equipaments municipals ocupen l'es-
pai d'antigues fabriques fruit de les actituds rei~indicatives deis ciutad.ans i
de la nova enginyeria sociocultural municipal. Es el cas del centre cíVIC de
les Cotxeres de Sants, La Sedeta a Gracia, el centre cívic de Sant Andreu,
ubicat a una antiga estació de tramvies, L'Ateneu de Nou barris, a una avor-
tada planta asfaltica, el casal de barri de Les Planes de Vallvidrera, una esta-
ció de subministrament electric, etc.

També en aquests anys es concreten, des de la Diputació de Barcelona,
la recuperació d'edificis industrials com equipaments culturals i educatius
-com ara I'antiga fabrica Batlló, un exemple pioner de recuperació realitza-
da al Ilarg de la década deis vint com a Escola Industrial, ara com aulari de
diverses escoles universitáries- i des de l'Ajuntament i la Generalitat a l'edi-
torial Montaner i Simón com a seu de la Fundació del pintor Antoni Tapies.

L'embranzida olímpica ha perrnes la continuitat d'aquesta polític~ de
recuperació d'espais industrials i la seva utilització com equipaments. Es el
cas de Can Farrero a la Zona Franca, una antiga fabrica de galledes i estris
de zinc, amb la creació del centre cívic del Rellotge, el de Can Felipa a
I'antiga empresa CATEX o el d'EI Coll, seu de I'antiga editorial Bruguera. La
rehabilitació com a parc urbá del solar de l'España Industrial a Sants i la
recuperació d'algunes pedreres de la ciutat com a parcs, com el de la Creueta
del Coll, el deis Tres Turons o el del Fossar de la Pedrera a la muntanya de
Montjuíc.

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, en són
exemples clars I'equipament cultural que s'ubicara a la Farinera de Sant
laurne al Clot, la rehabilitació del Vapor Vell de Sants com a biblioteca i
escola pública i el centre multimedia de Can Fabra. Veiem que hi ha hagut
nombrases recuperacions, cap d'elles, si exceptuem la farinera del Clot, ha
respectat algun tret identificatiu anterior per donar-li contingut i joc en el
seu nou protagonisme.

El fet normatiu: en els inicis del seu funcionament, I'actual administra-
ció autonómica va establir una legislació de protecció del patrimoni que ja
considerava la protecció d'alguns elements que es poden considerar de
carácter industrial. A Barcelona van ser protegits, entre d'altres: la fabrica
Casaramona, considerada monument historicoartístic d'interes nacional des
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del 9 de gener de 1976; I'editorial Montaner i Simón, amb un expedient
incoat des del 16 de maig de1977, i el Vapor Vell de Sants, amb un des del
6 de juliol de 1984.

Pel que fa a la catalogació, I'inventari i la difusió del patrimoni industrial
de la ciutat, la tasca es va iniciar el 1979 quan la Diputació de Barcelona
feia un cataleg de patrimoni historicoartístic de la província de Barcelona
que abastava la ciutat. Aquest estava conformat per un model de fitxa ela-
borat a partir de I'IPCE (Inventario del Patrimonio Cultural Europeo).

Posteriorment, el1985, es redactava una ordenanca municipal definiti-
va en materia de patrimoni historicoartístic i s'iniciava un procés de catalo-
gació per districtes que va culminar amb la publicació del cataleg de la
ciutat de Barcelona el 1988. Entre 1991 i 1992 es va procedir a la revisió
més o menys parcial d'aquest catáleg i entre 1997 i 1998 se n'ha fet a una
tercera revisió. De manera general s'observa un increment, certament de-
bil, deis elements de patrimoni industrial catalogats i inventariats. En alguns
casos, el mateixos raonaments reivindicatius del moviment vernal i cívic
han portat a la preservació legal d'elements propis del patrimoni industrial:
aquest és el cas de la Fabra i Coats a Sant Andreu, després que el 1994
s'iniciés la campanya Salvem Can Fabra promoguda per l'associació de ve-
Iris de Sant Andreu, el de la Farinera de Sant Jaume, el de ca l'Aranyó i els
de tants d'altres.

Únicament en el cas de Sant Martí cal esmentar un enorme gruix d'ele-
ments industrials presents al precataleg. Ara bé, les nombroses operacions
urbanístiques que afecten a la zona conviden a pensar en una forta proble-
rnatica conceptual entre el que s'ha de conservar i com sha de fer. Aquesta
discussió ha fet que es preservin elements com xemeneies, útils corn ele-
ments de paisatge urba, i es discriminin fabriques i altres edificis de més
volurn.

Altrament, la documentació que es presenta en el cataleg de patrimoni
en la seva darrera edició, encara que amb excepcions notables, és de forma
general massa escadussera i amb dates inconcretes, conseqüericia moltes
de les vegades del ternps i de les tecniques de treball emprades.

Des de fa tres anys el Museu Nacional de la Ciencia i de la Técnica ha
iniciat un procés d'inventari en l'ambit de Catalunya, realitzat per comar-
queso A hores d'ara, aquest es presenta com un bon metode de classificació
de les peces de patrimoni industrial que té la ciutat, atesa la seva especifici-
tat, la fitxa de recollida de dades i els seus objectius finals: l'assolirnent d'un
marc jurídic propi per al patrimoni industrial.

El fet editorial: un deis primers treballs sobre un edifici industria I Vd ~(\I

l'editat el 1982 amb motiu de la recuperació de la Central d Vllanov.: 1)( '1
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part dHidroelectrica de Catalunya.? A la meitat de la década deis vuitanta
faran I'aparició dues obres cabdals que per primera vegada presenta I'exis-
tencia d'un ric i variat patrimoni industrial a Barcelona com la de J. Corre-
dor-Matheos i losep M. Montaner, Arquitectura industrial a Catalunya
(7732-7929), publicada el 1984, i el catáleg de I'exposició Catalunya, la
fabrica d'Espanya. Un segle d'industrialització catalana, 7833-7936, publi-
cat el1985 com a obra conjunta de dos catedratics d'historia económica de
la Universitat de Barcelona, lordi Nadal i lord: Maluquer de Motes. L'expo-
sició celebrada al mercat del Born s'ha manifestat al Ilarg d'aquests anys
com una de les millors exhibicions fetes a casa nostra.

Aquestes publicacions coincideixen amb la primera constatació pública
del valor patrimonial deis elements industrials.

La primera activitat estrictament relacionada amb la catalogació, difusió
i coneixement d'aquest patrimoni es va produir el 1988 com a resultat de
les obres de la futura vila olímpica per als loes de 1992. Esva fer una cata-
logació durgencia del patrimoni industrial de la zona del Poblenou afecta-
da per les obres i es va fer una serie d'estudis, alguns d'una excel·lent factura
amb recull fotografic i fonografic, que dissortadament han estat publicats
sois de forma molt parcial a les I jornades d'arqueologia industrial celebl'a-
des a I'Hospitalet de Llobregat el 1990.3

També els anys 1990-1992 es va desenvolupar un programa de catalo-
gació i inventari de diversos elements, entre ells els industrials, que hi havia
a l'area metropolitana de Barcelona, en una recerca canalitzada a través de
I'escola taller de patrimoni de la Mancomunitat de Municipis de l'área me-
tropolitana de Barcelona i l'INEM.4 Tarnbé a I'Hospitalet de Llobregat es va

2 Eltreball estasignatper PereFochs,Enric[ardi, Antoni Lozoyai FerranMascarell.
3 la el 1990, el grupdenominatArxiu historiedel Poblenou,publicavaNouviatge a Icaria, on

deixavaconstanciade ladestrucciódel patrimoniindustriali intentavaaprofundirenel conjunt
de fabriquesi empresesde la zona.Enel mateixcontextcal assenyalarl'article de J. C. LUQUE
SILVESTRE,«Arqueología industrialal Poblenou»,a Finestrelles, núm. 2, Centred'estudis Ignasi
Iglésias,Barcelona,1990. Tambéen aquestalíniaespodriaincloureel treballde CarlosPEREIRA
CASTRO,«Xemeneiesdel Poblenou»,a El vapor i els «vepors». Actes de les 111jornades d'Arqueo-
logia Industrial de Catalunya, Associació/Col·legid'EnginyersIndustrialsde Catalunya,Barcelo-
na,1996, p. 247-256. Enel marcde la recercad'urgencia com a conseqüencia de lesobresa la
VilaOlímpicacalassenyalarla realitzaciód'unaseried'informesinedits, consultablesal Museu
d'Historia de la Ciutat, i elssegüentsarticles:F.CABALLÉ;R. GONZÁLEZ;T. I\JAVAS,«Un catáleg

d'arqueologiaindustrial:el casdel Poblenou»,a 1Jornades d'arqueologia Industrial de Cata-
lunya, Associaciódel Museude la Ciencia i la Técnica i d'ArqueologiaIndustrialde Catalunya,
I'Hospitaletde Llobregat,1990, p. 39-42. I tambéJ. O. GRANADOS,«Unprojectededocumenta-
ció histórica de I'avingudalcaria». a ibidem, p. 38-39.

4 MontserratBOFILLI COROMINAS;DolorsMARíNI SILVESTRE,«Inventaridel patrimoni industrial
de l'área metropolitana de Barcelona», a Aigua, Técnicai Treball. Actesde les 11)omades

(. ..)
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endegar un seguit d'iniciatives relacionades amb el patrimoni industrial al
final deis vuitanta i principi deis noranta, la majoria relacionades amb la
seva difusió a les escales. Molt recentment, en aquests municipis s'han arbi-
trat una serie de beques per tal d'estudiar el patrimoni industrial de les
poblacions.

El 1991 veia la llurn el Ilibre de Iordi Nadal i Xavier Tafunell, Sant Martí
de Provenr;;als,pulmó industrial de Barcelona (7847-1992), un primer estudi
de conjunt d'aquesta área industrial de Barcelona, basic per entendre la
seva diversitat i el seu passat industrial. També cal citar l'obra de Francesc
Cabana, Fabriques i empresaris. Elsprotagonistes de la Revolució Industrial a
Catalunya, publicada entre 1992 i 1994, que, si bé abasta tot Catalunya, té
nombrosos exemples d'empreses barcelonines.

Al principi de la década deis noranta, des del Museu d'História de la
Ciutat s'articulen una serie de fulletons a manera de recorreguts; entre aquests
destacar el que específicament es va fer per al patrimoni industrial de la
ciutat titulat: L'arquitectura industrial a Barcelona.

En aquesta mateixa línia, reaprofitant part de I'equip de treball que rea-
litzá el 1993 I'inventari de la Vila Olímpica, arnb la col·laboració d'una
escola taller es va fer I'estudi i catalogació de I'inventari de patrimoni indus-
trial del Port Vell de Barcelona motivat per I'imminent transformació de la
zona. Una solució coherent i positiva a la reivindicació vernal i ciutadana
plantejada per la plataforma cívica anomenada Plataforma per a la recupe-
ració del Port Vell, integrada per partits polítics, associacions, pescadors,
historiadors, associacions de veins, estibadors i entitats esportives, que rea-
litzá diversos actes reivindicatius i va impugnar el pla d'actuació en els tri-
bunals. De les investigacions dutes a terme arran de I'inventari van sorgir
treballs corn: Elport de Barcelona, 700 anys d'activitat, coordinat per Mer-
ce Tatjer, I'estudi sobre la draga del port de Barcelona signat per David
Matamoros i Maria Mestre, I'inventari sobre la Nueva Vulcano i el treball de
documentació del Palau de Mar. Aquest conjunt de treballs va mereixer el
1991 el premi Bonaplata.

El 1994 sortia a la llurn un estudi rnodelic sobre FECSA, una empresa de
gran impacte en la industrialització del país, dirigit pel catedrátic de geogra-
fia humana de la Universitat de Barcelona Horacio Capel, arnb el títol de
Les tres xemeneies. Aquesta serie d'estudis, impulsats des del seu departa-
ment, s'ampliarien, en el cas de Barcelona, a la indústria del gas arnb la
publicació de M. Arroyo, La industria del gas en Barcelona, 7847-79' :3,

()

dArqueologia Industrial de Catalunya, Associació/Col·legid'Engilly rs Illd~"11I1I1dI' (1I1,illlll 1
Barcelona,1992, p. 346-353.
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publicat el 1996 i guanyador del prerni Ciutat de Barcelona d'Historia
d'aque!l rnateix any.

Tarnbé, algunes indústries capdavanteres han estat objecte de tesis doc-
torals i monografies. És el cas de: l'Espanya industrial, objecte d'una tesi
doctoral presentada per Maria Lluisa Cutiérrez:" de ['estudi d'Angel Calvo
sobre i'ernpresa Riviere i [es pautes de [a industrialització de [a ciutat; els
treballs de Dora Palomera sobre ENASA i els seus treballadors i algunes
monografies de [a Fundación Empresa Pública de Madrid que parlen de
diferents aspectes de l'ernpresariat barceloní. En [a rnateixa línia, cal desta-
car e[ treballs de Rosa Ciralt i Albert Pérez sobre [es estacions ferroviáries de
Barcelona." [a petita monografia sobre [a nava seu de ['Institut Catalá de
Tecnologia de 1997 i e[ llibre comrnernoratiu de Industrias Titán en motiu
del seu 75 aniversari/ i e[ rnés recent de Manel Martín Pascua] sobre el Rec
Corntal, editat e] 1999.

Quant a hemeroteca hi ha articles puntuals en publicacions com Revista
de Historia Industrial, del Departament d'Historia i Institucions Econorni-
ques de [a Universitat de Barcelona o a Icaria, revista de l'Arxiu Historie del
Poblenou. Aquesta entitat ha desenvolupat nombrases monografies que trae-
ten e[ rnón fabril, omnipresent a] barri del Poblenou. Recentment, ha iniciat
un inventari dempreses i ha activat [a recollida de material de moltes d'elles,
Tarnbé han aportat alguns treballs Finestrelles, revista del Centre d'estudis
Ignasi lglésias, dedicat a la historia local sobre I'antic municipi de Sant Andreu
de Palomar, ['arxiu del districte de Sants, e[ grup historie de [a Zona Franca,
etc. Cal destacar nombrases informacions aparegudes en e[ Butlletí d'er-
queologia industrial ide museus de ciencia itecnice de ['Associació del Museu
de la Ciencia i de [a Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya i [es
diferents activitats que sobre aquesta temática realitza.

Menció a banda mereix [a serie monografica, «Empreses: Tradició capda-
vantera» realitzada per [a revista Barcelona, Metrópolis Mediterrania i els lIi-

5 Maria t.luisa GUTIÉRREZ1 MEDINA,La España Industrial 1847-1853. Un model d'innovació tec-
nológica, Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona,1997.

6 Rosa GiRAlT1 DO ATO;Albert PÉREZ1 NUÑEz,005 paisatges industria/s de Barcelona: Les esta-
cions del Nord i de Franc;a, A.E.I.C, Barcelona, 1992; i, deis mateixos autors: «Barcelona i els
centres ferroviaris», a AA. DO., Barcelona i el ferrocarril, RENFE, Barcelona, 1994, p. 141-173;
«Difusió del patrimoni industrial. Un exemple: itinerari per les estacions ferroviáries de Barcelo-
na» a Aiglla, Técnice i Treball. Actes de les 11jomades d'Arqueologia Industrial de Catalunya,
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, 1992, p. 364-375.

7 Coneixem altres iniciatives de publicacions d'empresa que malauradament no han vist la
Ilum, destaquem la de la firma Letona, SA, datada el 1999, la investigació que esta duent a
terme la cerveseria Oamm sobre el seu arxiu i el treball destacable de l'arxiu de Gas atural i de
l'ernpresa farmacéutica Laboratorios Grifols.
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bres que recullen [es actes de [es diverses lornades d'Arqueologia lndustrial
de Catalunya que des de 1989 s'han celebrar a diferents poblacions del país.

El desernbre de 1994 es presentava a Sabadell ['exposició 75 elernents
de patrimoni industrial de Catalunya, en [a que s'havia seleccionar 11 e[e-
ments de [a ciutat de Barcelona, que representaven un 14,6% del total.
Aquests elernents i [a seva tipologia eren:

- antiga fabrica Ricart (fabrica d'indianes)
- Can Batlló/Escola lndustrial de Barcelona (vapor de pisos)
- Vapor Ve[1 de Sants (vapor de pisos)
- [a Sedeta (vapors de pisos)
- can Casaramona
- ea l'Aranyó (vapors de pisos)
- torre d'aigües de Catalana de Gas (fabrica de gas)
- Hidroeléctrica de Catalunya (Servei d'electricitat)
- mercat del Born (mercat)
- estació del Nord (obra técnica)
- estació de Franca (obra técnica)
- magatzems del port (obra técnica)

El 1995, e[ Departament de Cornerc, Consum i Turisme de [a Generali-
tat de Catalunya publicava Rutes del patrimoni industrial de Catalunya, on
s'incloia a l'anornenada Ruta 1, un possible itinerari de patrirnoni industrial
per [a ciutat de Barcelona i [a seva área metropolitana.

També durant 1995 es va iniciar un projecte d'inventari i catalogació
que, de forma més o menys intermitent, s'ha anat elaborant des del Centre
d'estudis Ignasi lglésias entorn de [a zona afectada pel Pla Sant Andreu-
Sagrera."

B Aquest grup ha realitzat i ha collaborat en els següents treballs: C BARRoso;M. CHECA;J.
SERRA,«La documentación en arqueología industrial previa a la actuación urbanística El Plan Sant
Andreu-Sagrera, Barcelona», a VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y
las Técnicas, Segóvia, 9 al13 de setembre de 1996. M. CHECA;M. MASOllVER;J. SERRA,«An examplc
of archeological catalogation previous to public works: Sant Andreu-Sagrera planning (Barcol«
na, Spain)», a First Meeting of European association oFarcheologists, Santiago de Compo:,II·I,I,I,
20 al 24 de setembre de 1995. M. CHECA;M. MASOllVER;J. SERRA,«Patrimoni indll:,II'I,IIIIIIIIVI~
urbanístics: el pla Sant Andreu-Sagrera», a Butlletí d'arqueologia industrial i di' 1111/\1'1/\ I/¡' 11"11
cia i iecotc«, Associació del MLiseu de la Ciencia i de la Técnica i cI'i\rl[IIt'llllllIliI Illtllllll ti 111

Catalunya, núm. 29, primavera de 1996. M. CHECA,«Patrimoni indll~lilill, 1111/1'.111 I 1111 111 111111/ 1

tiva. El Pla Sant Andreu-Sagrera», a IV Trobades d'história el 'Id ('ie 1111,1 1/11 Ilil 11I1 1 h ,1 I I I I
de desembre de 1996.



A les Corts, l'equip format pels arquitectes Antoni Vilanova i Susanna
Moya realitzava l'estudi de l'ernpresa Cristalleries Planell? que es va forma-
litzar en una exposició divulgativa, per la qual van guanyar el premi Bonaplata
de diíusió de 1996.

Finalment, la tardar de 1996 Eusebi Casanellas, director del Museu Na-
cional de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya, en I'editorial del Butlletí
d'arqueologia industrial i de museus de ciencia i tecnica de l'Associació del
Museu de la Ciencia i de la Técnica i d'Arqueologia lndustrial de Catalunya,
núm. 31, titulat «L'ampliació deis 75 elements de patrimoni industrial de
Catalunya», recalcava la necessitat de procedir a I'inventari i catalogació
d'aquest patrimoni i a una ampliació de la Ilista en un termini breu.

Així dones, el15 de juliol de 1997, en una carta dirigida a tots els asso-
ciats es presentava una Ilista provisional de I'ampliació de 25 elements més
i s'articulava la possibilitat d'introduir esmenes i de presentar fitxes amb
aquells elements que els associats creguessin que havien de ser catalogats.
D'aquests, els elements de Barcelona seleccionats foren: el mercat de Sant
Antoni, el Vapor del Fil (Fabra i Coats), l'edifici de les aigües i I'observatari
Fabra. Podem observar de nou que el patrimoni industrial de Barcelona
representa el 15% del total catalogat o susceptible de ser-ho en el futuro

Finalment, algunes guies tu rístiques i culturals de la ciutat incorporen els
elements de patrimoni industrial com targets de visita possible. És el cas de
la serie Passejant per Barcelona d'editorial Proa, escrita per dues tecniques
municipals especialitzades en patrimoni, Lourdes Mateo i Núria Casas.

Des del món de I'edició en arquitectura, hi ha hagut tota una serie d'in-
tents, emmarcats en publicacions més generalistes, de recuperar el patri-
moni industrial, sia a través de diverses monografies d'arquitectes, sia a
través d'organitzacions com el DOCOMOMO, encarregada de donar a co-
neixer i preservar I'arquitectura moderna i que ha publicat diversos inven-
taris regionals i estatals on es recullen exemples d'arquitectura industrial.

El desembre de 1998 se celebrava el XXle curset sobre la intervenció en
el patrimoni arquitectonic que organitza el Collegí d'arquitectes de Cata-
lunya i que tractava sobre la temática del patrimoni industrial i va comptar
amb la presencia de destacats ponents.

En el camp de la rehabilitació, que en molts casos han acompanyat I'es-
tudi previ de la construcció, creiem destacades les realitzacions i projectes
realitzats per l'equip d'arquitectes Olona, Teixidor i Vilanova, entre d'altres,

9 Antoni VILANOVA; Susanna MOYA, La indústria a les Corts: Les Cristalleries Planell, Ajuntament

de Barcelona, 1995; i deis mateixos autors: «Les Cristalleries Planell, un model d'indústria a les

Corts», a Butlletí d'arc¡ueologia industrial i de museus de ciencia i tecnice, Associació del Museu
de la Ciencia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya, núm. 30 i 31, 1996.
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en el projecte de rehabilitació de ca l'Aranyó, fracassada seu del museu de
la motocicleta i, per a la mateixa fabrica, la proposta com a escola de dis-
seny feta per I'equip Aliverti, Brollo, Minchilli,"? i la realitzada per I'equip
Arenas, Basiana, Canals, Perrone, Reventós, Reventós i Ruano, de construc-
ció d'una mediateca a I'antiga fabrica el Va pOI' del Fil de Fabra i Coats a
Sant Andreu."

El desembre de 1998 s'inaugurava l'exposició Ciutat i Fabrica, un recor-
regut pel patrimoni industrial de Barcelona, que ha comptat amb la partici-
pació de diverses entitats i col·legis professionals i ha estat itinerant per
diverses sales de la ciutat i de Catalunya. El mes d'octubre de 2000, editat
per I'arquitecte Xavier Basiana, sortira a la Ilum Barcelona, ciutat de fabri-
ques, recull de I'exposició i primera monografia específica sobre el patri-
moni fabril de Barcelona.

El maig de 1999 era inaugurat el Centre Cultural la Farinera del Clot, a
hores d'ara l'únic indret de la ciutat on es pot observar in situ maquinaria
industrial en el seu marc de referencia. El setembre del mateix any, la Fun-
dació Trinijove firmava un conveni amb l'Ajuntament per rehabilitar, a tra-
vés d'una escola taller, part deis diposits d'aigües construits pel municipi el
1915. Mentrestant, a I'octubre s'inaugurava el futur Museu deis treballa-
dors de la Maquinista, prop del centre comercial del mateix nom. Un pro-
blema econornic i fins i tot conceptual sembla aturar, ara com ara, el seu
desenvolupament. Altrament, des de diverses entitats de la societat civil
barcelonina es demanda la creació d'un museu del treball o deis obrers i les
entitats del Poblenou, després de salvar in extremis la fabrica de Can
Saladrigas, elaboren un pla d'equipaments on les restes fabrils tenen un
paper destacat.

El desembre de 1999, Barcelona Activa posa en marxa el filó d'ocupa-
ció Agents de Cultura industrial Local.

El fet empresarial. La publicació Cuia de Turisme industrial de Cata-
lunya, editada per la Cambra de Cornerc, Indústria i Navegació de Barcelo-
na i el Centre d'estudis tecnics turístics, e11995, posava de manifest l'interes
creixent del tema entre les organitzacions corporatives i les empreses del
país. Igualment, aquesta escola de turisme realitzava un deis pocs estudis

10 Es tracta del projecte de final de carrera presentat a la Facultat d'Arquitectura del Politecnic

de Milil per Chiara ALlVERTI;Barbara BROLLo; Matteo MINCHILLI,Sant Martí de Provenc;als, Barcellona:
Progetto di conservazione e riuso del/'antica fabbrica tessile de Ca l'Aranyó: nuova sede del BCD

(Barcellona Centre de Disseny), Barcelona, 1998, sota la direcció d'Andrea Bruno.
11 AA. DO., Mediateca Can Fabra, Barcelona, 1997; i també: J. RABASSA,«La mecliateca de Can

Fabra», a Sant Andreu de cap a peus, núm. 404, setembre de 1997.
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de mercat que sobre turisme industrial s'han fet a Catalunya. Tornant a la
guia, una serie d'empreses mostraven els seus processos productius a esco-
lars, professionals i altres col·lectius interessats. Malauradament, consultes
telefoniques realitzades aquest any, han constatat l'escas resso de la pro-
posta i el desconeixement d'aquesta, fins i tot entre els carrecs directius.

Des d'alguns arxius municipals s'han endegat itineraris i activitats en les
que apareix el patrimoni industrial. El cas de Sant Martí és evident, cam
també ho podria ser el cas de Sants, puix que disposa d'un material peda-
gogic ben elaborat. La Farinera del Clot organitza visites nocturnes guiades
que finalitzen amb I'omnipresent copa de cava o visites per a escales. Úni-
cament, hem localitzat lernpresa Historia Viva com a productora d'itinera-
ris o serveis relacionats amb el turisme industrial. La recent creació de
l'Agencia de Turisme industrial de Barcelona, de la Diputació, tot i que és
una iniciativa genericament centrada en la província, pot servir d'impuls o
de plataforma per a futurs intents empresarials. Pel que fa a les visites a
empreses, el panorama és desolador, únicament Damm, tot i estar al Prat
del Llobregat, s'ha plantejat aquesta activitat com una estrategia de
márqueting,'? Diversos problernes són els que localitzem ara com ara: la
desertització de la producció industrial, el canvi de models i I'escassa inser-
ció de les estrategies de rnarquetlng en aquest campo Tot plegat és mereixe-
dor d'un treball més ampli.

2.2. Nous filons i ocupació

El Llibre Blanc sobre Creixement, Competitivitat iTreball (Informe Delors
de 1993) va voler constatar la ineficacia de les polítiques ocupacionals que
s'havien dut a terme fins aquell moment i la necessitat d'introduir noves
experiencies per a la generació de treball. En aquell moment sorgia la idea
de crear nous filons d'ocupació. Posteriorrnent, després de la reunió del
Consell Europeu a Essen, al desembre de 1994, el problema de l'atur i, per
tant, la millora i la creació de Ilocs de treball havien d'esdevenir temes
prioritaris deis governs europeus. La preocupació governamental i la neces-
sitat de donar resposta a la societat europea van culminar a la Cimera de
Luxemburg per a I'ocupació, que es va celebrar al novembre de 1997.

Des d'aleshores, les polítiques ocupacionals desenvolupades pels go-
verns europeus en el camp deis nous filons s'han concretat en quatre am-
bits fonamentals: els serveis de vida diaria, els serveis de millora de qualitat
de vida, els serveis de medi ambient i els serveis culturals i de Ileure.

12 La visita és possible en empreses com Nissan i Cristalería de Badalona, entre d'altres.

718

Així, en el nostre arnbit més proper, el 1/ P/a Estrategic de Borcelone»
recull aquests conceptes i, a la línia estratégica número 111, proposa la idea
de «Generar una resposta positiva a les noves demandes d'integració soci-
al». D'altra banda, i ja dins l'árnbit cultural, el Pla Istretég«: del sector cultu-
ral de Bercelone" planteja una línia estratégica -la quarta- que pretén
«dinamitzar el canjunt patrimonial de Barcelona» i que proposa una ciutat
«com a conjunt museable i canviant». La mateixa línia planteja mesures que
contribueixin a una gestió del paisatge urba entenent-Io cam a «patrimoni
cultural col·lectiu que requereix un tractament com a tal i una tasca de des-
codificació de símbols per tal de transmetre'ls al conjunt de la collectivitat».

Dins d'aquest marc sorgeix el projecte Agents de la Cultura Industrial
Local, un filó d'ocupació promogut per Barcelona Activa i per I'ICUB que té
per objectiu formar professionals i crear autoocupació dins del camp de la
gestió cultural centrada en la cultura industrial local. El projecte volia ser la
plataforma des d'on experimentar la creació de nous continguts i serveis
per tal de satisfer les noves demandes de la societat en aquest campo

Un experiment arriscat ja que si bé no era la primera vegada que aixo es
feia a Barcelona, sí era el primer cop que es feia amb tanta especificitat i
especialització.

Un experiment necessari per veure les potencialitats del recurs cultural
anomenat «patrimoni industrial». Potencialitats, pero, a les que encara falte
molt per «eclosionar», si algun dia ho fan. Una mínima análisi DAFO corro-
bora, al costat de les fortaleses, una proporció semblant de debilitats i ame
naces, entre aquestes, un turisme massa jerarquitzat i dirigit. Una oícrt.:
culturallligada al patrimoni industrial pobra i escassa, una políti ( CUllllldl
que requereix una ferma voluntat de realització d'equipam nrs ¡mili 11

guts, ara com ara inexistents, i la necessitat d'activar les s nsil ililtll~ ('IIVIII

un món, I'industrial, que es perd a un fort ritme, que 's difí 'il dI' 1'/1111'1 ti!
i de transmetre.

3. El fiJó d'ocupació Agents de Cultura industri I Lo al

«Filó: Massa comparativamenl 51r 1,1i no lntorrompuds d'un mine-

ral que omple una antiga squ rrla cI'LlI1tl1'0 terreny»"

1] " P/a estratégic económic i socia/13ar . '/onu 2000, Associació Pla Estrategic Barc lona 2000,
Ajuntament de Barcelona, '1994.

'4 La cultura motor de la ciuiei lel coneixement. Pla eSlratégic del sector cultural de Barcelona,
bCn accent de cultura, ICUB, Ajuntament de Barcelona, 1999.

15 Ioan Baptista XURICUERA, NOLl Diccionari de la L1engua Catalana, Ed. Ciar 1,13,l1TI'IIII1II, 111711,

11)



Si ens fixem en la definició de la paraula «filó» que trobern al diccionari,
sembla que el terme, més enllá del món miner, és molt lIuny de qualsevol
significat que tingui a veure amb ocupació o feina. Certament, una bona
metáfora per definir les potencialitats de la cultura industrial barcelonina.
Pero aquest filó i el seu mineral necessiten d'un fort procés d'extracció i de
tractament abans de ser comercialitzat.

«Ocupació: Treballque hom fa durant UIl celt temps.Acció i efecte
d'ocupar o docupar-se.a"

Pel que fa a la paraula «ocupació», no se'ns presenten tants dubtes.
Barcelona Activa, SAamb la participació d'ICUB va seleccionar quinze per-
sones per treballar al Museu d'Historia de la Ciutat en un projecte que s'ha
denominatAgents de la Cultura Industrial Local.

«Cultura: Conjunt de lesconeixencesliteraries,artístiqueso científi-
quesque ajuden a perfeccionarel gust i la intel-ligencia. Partd'una
civilització que es relacionaamb l'horne, I'educació, lesarts,etc.

»Industrial: Pertanyenta la indústria. Elqui esdedica a una indús-
tría, especialmentmanufacturera.

»local: Que ésparticular a un lIoc determinat.»17

Si es consideren les demandes que actualment té la societat pel que fa
als productes culturals, hom coincidirá en afirmar que determinats arnbits
de la cultura i del lIeure estan mancats de professionals especialitzats que
puguin oferir a la població determinats productes i serveis.

El projecte Agents de la Cultura Industrial Local va pretendre crear ocu-
pació i formar un grup de persones per tal que, posteriorment, puguin se-
guir desenvolupant lessevesactivitats professionals dins l'ámbit de la cultura
industrial. D'altra banda, des de diferents arnbits de la investigació i la cul-
tura s'está reivindicant la importancia delllegat industrialsobretot a la nos-
tra ciutat.

Que es va fer al filó? La temática. la cultura industrial de la ciutat de
Barcelona, presentava des de bon principi un inabastable ventall de possi-
bilitats de treball que calia concretar.

16 Ibidem nota 15.
17 Ibidem nota 15.
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Altrament, la necessitat de donar sortida posterior a la feina desenvolu-
pada en els quatre mesos de durada del filó, de desembre de 1999 a marc
de 2000, i, sobretot, la necessitat d'experimentar sobre possibles fórmules
docupació, ens van portar a centrar el nostre treball en quatre arnbits fona-
mentals.

Primer smbi): diaecuce. Des del primer mornent, es va veure la possibi-
litat de realitzar materials didactics i pedagogics relacionats arnb el nostre
tema. Actualment, aixo es va concretar en I'elaboració d'un itinerari, cen-
trat al barri de Sant Pere, al voltant de les formes de vida a la Barcelona del
segle XVIII, de les indianes i deis inicis de la industrialització.

Segon érnbit: pla de musealització. D'altra banda, es va dur a terme un
avantprojecte de pla de musealització enfocat en un possible espai industri-
al. Un experiment que va servir per treballar en dues línies paral·leles. D'una
part, cercant els recursos existents a Barcelona relatius al coneixement de la
cultura industrial. De l'altra, dissenyant dues possibles rutes, una sobre les
pedreres de la ciutat i una altra que podríem denominar ruta de I'aigua.
Tenint en compte les dificultats que suposava la primera (problernes de
propietat compartida, per exernple), l'opció que es desenvolupa més és la
de la ruta de l'aigua, que territorialment abasta els barris de Trinitat Vella,
Vallbona i Trinitat Nova.

Tercer émbit: turisme industrial. A més deis projectes ja esmentats, per
definir un objectiu final autoocupació i no centrat específicament a la ciutat
de Barcelona, un grup de persones va establir possibles vies per al desenvo-
lupament del turisme industrial, tant des de la vessant de I'arqueologia in-
dustrial com especialment el referir a la indústria viva. Els resultats van
coincidir arnb les dificultats que ja esrnentávern més amunt.

Quart ambit: projecte recerca urbana. Finalment, una part del grup de
treball va recollir i elaborar una informació de base arnb el títol «Innovació
i desenvolupament urba. Del Manchester catalá a la ciutat @. L'exemple de
La Sagrera i el Poblenou». Estracta d'un projecte de recerca sobre la reno-
vació urbana que afecta les esmentades zones. Aquesta informació s'elabo-
ra a partir de I'estudi de 60 elements fabrils que esvan escollir i contextualitzar
des de la perspectiva de la renovació urbana. Per aixó, es van emprar tres
tecniques diferents: el recull fotografic, la consulta deis arxius disponibles
(administratiu, obres, mercantil, etc.) i l'entrevista a persones i pers né:tl"ges
representatius de cada barrí. així com de les fabriques estu lia I s. Por 1.11 e1(1
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veure les possibilitats d'aquest treball, es va elaborar una maqueta del que
podria ser una publicació, que esdevindra realitat en els propers meses.
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