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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 
C. CATÀLEG. Patrimoni arquitectònic 

LLLISTAT 

 
Béns Arquitectònics. Elements i conjunts arquitectònics (EA i CA) 
03. ARQUITECTURA INDUSTRIAL (AI) 
 
 
 
CODI Nom 
AI.001.EA Molí d'en Torrella 
AI.002.EA Molí d'en Mornau 
AI.003.EA Molí de Sant Oleguer 
AI.004.EA Molí d'en Galí 
AI.005.EA Molí d'en Font 
AI.006.EA Molí Xic 
AI.007.CA Molí d'en Fontanet 
AI.007.01.EA Molí d'en Fontanet. Naus 
AI.007.02.EA Molí d'en Fontanet. Xemeneia 
AI.008.EA Molí de les Tres Creus 
AI.009.EA Xemeneia del Vapor de Cal Molins 
AI.010.EA Xemeneia del Vapor Gran del Cotó 
AI.011.EA Xemeneia del Molí de l'Amat 
AI.012.EA Xemeneia del Vapor de l'Escapçat 
AI.013.EA Xemeneia de la fàbrica Garriga Germans 
AI.014.EA Xemeneia del Vapor Bonaventura Brutau 
AI.015.EA Xemeneia del Vapor d'en Valentí Casas 
AI.016.EA Xemeneia de la Granja del Pas 
AI.017.EA Xemeneia de cal Bros 
AI.018.EA Xemeneia del Vapor d'en Rovira 
AI.019.EA Xemeneia del Molí de l'Oriac 
AI.020.EA Xemeneia de Cal Vinardell 
AI.021.EA Xemeneia de la Universitat 
AI.022.EA Vapor Turull 
AI.023.CA Vapor Pissit 
AI.023.01.EA Vapor Pissit. Naus 
AI.023.02.EA Vapor Pissit. Xemeneia 
AI.024.EA Vapor Badia  (Biblioteca pública municipal) 
AI.025.CA Vapor Codina 
AI.025.01.EA Vapor Codina. Naus 
AI.025.02.EA Vapor Codina. Xemeneia 
AI.026.CA Vapor Buxeda Vell 
AI.026.01.EA Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexes 
AI.026.02.EA Vapor Buxeda Vell. Sala de calderes 
AI.026.03.EA Vapor Buxeda Vell. Xemeneia 
AI.027.CA Vapor de la O 
AI.027.01.EA Vapor de la O. Sala de calderes i nau 
AI.027.02.EA Vapor de la O. Xemeneia 
AI.028.CA Vapor Cremat - Tèxtil Gorina 
AI.028.01.EA Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Naus 
AI.028.02.EA Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Xemeneia 
AI.029.CA Vapor Buxeda Nou 
AI.029.01.EA Vapor Buxeda Nou. Naus 
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 AI.029.02.EA Vapor Buxeda Nou. Xemeneia 
AI.030.CA Vapor Casanovas 
AI.030.01.EA Vapor Casanovas. Naus 
AI.030.02.EA Vapor Casanovas. Xemeneia 
AI.031.CA Fàbrica Sallarés Deu, S.A. 
AI.031.01.EA Fàbrica Sallarés Deu, S.A. Naus 
AI.032.EA Vapor Llonch 
AI.033.EA Fàbrica dels Nois Buxó 
AI.034.EA Vapor de Ca la Daniela 
AI.035.CA Vapor Grau 
AI.035.01.EA Vapor Grau. Naus 
AI.035.02.EA Vapor Grau. Xemeneia 
AI.036.CA Vapor Can Quadres 
AI.036.01.EA Vapor Can Quadres. Edificis 
AI.036.02.EA Vapor Can Quadres. Xemeneia 
AI.037.EA La Farinera 
AI.038.CA Vapor de Ca l'Escardat 
AI.038.01.EA Vapor de Ca l'Escardat. Nau i façanes 
AI.038.02.EA Vapor de Ca l'Escardat. Xemeneia 
AI.039.EA Vapor Fills d'Esteve Serra 
AI.040.EA Vapor de Cal Seydoux 
AI.041.EA Ca l'Estruch. Edificis i Xemeneia 
AI.042.CA Fàbrica Llagostera - Sampere 
AI.042.01.EA Fàbrica Llagostera - Sampere. Naus 
AI.042.02.EA Fàbrica Llagostera - Sampere. Xemeneia 
AI.042.03.EA Fàbrica Llagostera - Sampere. Pas soterrrani 
AI.043.CA Vapor Cal Borni Duch 
AI.043.01.EA Vapor Cal Borni Duch. Naus 
AI.043.02.EA Vapor Cal Borni Duch. Xemeneia 
AI.044.CA Taller de Serralleria dels Munné 
AI.044.01.EA Taller de Serralleria dels Munné. Nau 
AI.044.02.EA Taller de Serralleria dels Munné. Habitatge -Magatzem 
AI.045.CA Fàbrica Artèxtil, S.A. 
AI.045.01.EA Fàbrica Artèxtil, S.A. Edificis 
AI.045.02.EA Fàbrica Artèxtil, S.A. Xemeneia 
AI.046.EA Fàbrica Sampere 
AI.047.CA La Llanera 
AI.047.01.EA La Llanera. Nau 
AI.047.02.EA La Llanera. Xemeneia 
AI.048.EA Fàbrica Tort 
AI.049.EA Condicionament i Docks de Sabadell 
AI.050.EA Edifici de Cassa 
AI.051.EA Fàbrica i despatx Successor de Camps Germans 
AI.052.EA Fàbrica Cal Balsach 
AI.053.EA Asea Brown Bovery (ABB) 
AI.054.EA Fàbrica Molins Germans 
AI.055.EA Fàbrica Arraona, S.A. 
AI.056.EA L'Energia 
AI.057.EA Elevador d'aigües 
AI.058.EA Fàbrica Vicenç Planas 
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 AI.059.EA Fàbrica d'Antoni Trallero 
AI.060.EA Cal Fideuer 
AI.061.EA Tallers Fontanet 
AI.062.EA Fàbrica Comes, S.A. 
AI.063.EA Antic dipòsit del gas - L'Energia 
AI.064.CA Fàbrica Marcet 
AI.064.01.EA Xemeneia de la fàbrica Marcet 
AI.065.EA Nau Miquel Dalmases 
AI.066.CA Conjunt industrial c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell 
AI.066.01.EA Fàbrica Baygual i Llonch. Edificis 
AI.066.02.EA Fàbrica Baygual i Llonch. Xemeneia 
AI.066.03.EA Naus dels c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell 
AI.067.EA Xemeneia de la Fàbrica Montllor 
AI.068.EA Forn de calç de la Font dels Plàtans 
AI.069.EA Forns i obrador de ceràmica de l'Escaiola 
AI.070.EA Forns d'obra a Can Moragues - Can Vilar 
AI.071.EA Forn d'obra al carrer de Sant Quirze 
AI.072.EA Forn de calç de Ribatallada 
AI.073.EA Nau de Joan Deniel 
AI.074.EA Vapor Muntanyola 
AI.075.EA Puncernau Germans 
AI.076.EA Nau Pau Sempere 
AI.077.EA Singla i Codina 
AI.078.EA Tintoreria Castelló 
AI.079.EA Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia 
AI.080.EA Fàbrica de Vicente Cascón González 
AI.081.EA Rentador de Cal Llonch i Xemeneia 
AI.083.EA Fàbrica de Josep Casas 
AI.084.EA Fàbrica Tèxtil Riba, S.A. 
AI.085.EA Fàbrica de Giralt i Cia 
AI.086.EA Fàbrica Capmany 
AI.087.EA Fàbrica Rogen 
AI.088.EA Nau de Joaquim Sallarès 
AI.089.EA Filatura "Sucesores y Viuda Cotema" 
AI.091.EA Foneria Magriñà 
AI.092.EA Caldereria Guillem, S.A. 
AI.093.EA Nau Industrial al carrer de Cellers 
AI.094.EA Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. 
AI.095.EA Fàbrica de Joan Saltor Saumell 
AI.096.EA Xemeneia Timsa 
AI.097.EA Fàbrica del passeig de Can Feu 
AI.098.EA Magatzem al carrer de Borràs 
AI.099.EA Nau Marcet 
AI.100.CA   Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer 
AI.101.EA   Nau de filatures al carrer de la Concepció, 12
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Molí d'en Torrella AI.001.EA

DADES BÀSIQUES

426158 y = 4600969Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Molí de la Garriga / Molí de Xicos Saltos

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6311201DG2061B0001BA 5.848 2.011 PB+3

Camí  Molí d'en Torrella, s/n
Riu Ripoll - Pont de la Salut (marge dret)
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Molí d'en Torrella AI.001.EA

Desconegut / Rafael Estany i Casals, m.o. / Desconegut l'autor de la xemeneia

Elements El molí és documentat des del 999 com a molí de la Garriga i els Torrella no hi apareixen 
fins a 1527. Durant segles l'edifici estatjà dos molins fariners i, al cap del temps, un passà
 a ser bataner o molí de draps. Amb els Amat de Palou, propietaris des de mitjan segle 
XVIII, el molí va anar creixent fins a la grandària actual i, anys a venir, bona part de la 
força hidràulica es destinà a moure una complexa indústria llanera amb cardes, filatura i 
acabats. La darrera empresa que ocupà el molí va ser "Estruch Auxiliar Tèxtil", fins que va 
fer fallida.El 2001 va ser adquirit per l'Ajuntament.

S’accedeix al conjunt a través d’un pati que actualment està vallat per una reixa metàl·lica.
 Constava d'un cos principal, de maó massís en horitzontal, de planta i tres pisos cobert 
amb teulada a dues vessants sobre bigues de fusta i altres cossos annexos més petits 
cap a l’est, tots de les mateixes característiques. El cos principal d’aquest molí es troba 
adherit a varis cossos. 

Les façanes, de diverses plantes, no segueixen un ordre en concret, ja que es tracta d’una
 construcció amb moltes reformes i afegits. Actualment la totalitat de les façanes es troben
 despreses de revestiment i resten algunes encavallades de fusta.

La xemeneia es desenvolupa adossada a la façana del molí. Està constituïda per un cos 
que té forma prismàtica, de planta quadrada, molt esvelt, que s’eleva sobre una base 
prismàtica. La base és constituïda per dos prismes de planta quadrada de diferent 
amplada i alçada. La transició d’una amplada a l’altra i de la base al cos es realitza 
progressivament reculant les tres filades superiors de cada prisma. En el prisma inferior, 
que és el de menor alçada, s’hi obre la portella que dóna accés a l’interior de la xemeneia.

L’alçada de la xemeneia és de 17,18 m.

Context Molí situat a la riba dreta del Ripoll a tocar del pont de la Salut (carretera B-1413a).

L'aigua que el feia moure procedia de la sèquia Monar, un rec que començava a la 
resclosa de sota el molí de l'Amat i servia per a regar les hortes del Ripoll.

Ús actual En desús / en runes

Cronologia 1819-1827 / Xemeneia 1927-1930

Ús original/altres Molí fariner (inicial) / Molí draper

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació molt dolent. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i que poder 
revestir deteriorament irreversible d'aquest bé.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Estat conservació Molt dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes i, molt possiblement, ens està 
indicant deterioraments a escala diversa en les estructures interiors, així com en les 
cobertes.

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inv. (1997-9) / 
EIA.09.BARP Molí d'en Torrella / 
AEA.62.BARP Sèquia Monar / 
F.42.BAMP Sèquia Monar

Nivell prot. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.1
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Molí d'en Torrella AI.001.EA

Situació de risc Altres riscos;  Ruïna

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts 
o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació; 
Obra nova

Entorn/Jardí No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge de les construccions 
catalogades del bé protegit.

Estructura/interior Les intervencions han de respectar la configuració distributiva que emana de l’estructura 
portant en la definició d’espais i la tècnica constructiva utilitzada.

No es permet l’enderroc de les estructures referents als seus valors tipològics.
 
No es permet la retirada de béns d’enginyeria industrials i tipològics de l’element sense 
autorització.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Es permet l’ampliació amb cossos d’edificació nova, d’acord amb el planejament 
urbanístic.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana de remodelació.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Conserva la tipologia dels molins vora el Ripoll, caracteritzada per la imatge 
externa i interna definida per la volumetria original, el tipus de coberta a 
dues aigües, l’estructura funcional, la configuració distributiva que emana 
de l'estructura portant

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per la seva 
importància i la vinculació al període preindustrial i industrial, tant des del 
punt de vista productiu en relació a la seva activitat com en els aspectes de 
classe.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica dels volums originaris del molí delimitats en el plànol normatiu: 
- Volumetría original
- Imatge general externa i interna
- Qualsevol altre element existent característic de la tipologia

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta de cossos afegits i construccions que hagin perdut els seus valors o siguin 
irrecuperables
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Molí d'en Torrella AI.001.EA

Observacions El molí està senyalitzat en el context del parc fluvial del Ripoll. La xemeneia es conserva 
pràcticament sencera. L’edifici actual, configurat entre els segles XIX i XX, s’assenta sobre
 l’indret on hi havia hagut un antic molí fariner. La indústria es dedicava a la indústria tèxtil 
llanera i als aprestos i acabats. És de propietat municipal.

Bibliografia BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998. 

CARBONELL I COSTA, Òscar; PRAT I FERNÀNDEZ, Jordi: Història gràfica del riu Ripoll 
al seu pas per Sabadell. 1864-1964., Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 2003.          

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica En el segle X-XI ja està documentat com a Molí de La Garriga o d'en Garriga. Es tractava 
d'un molí fariner que passà a la família Torrella al segle XVI (12 abril 1527). En el segle 
XVII (1623-24) el propietari era en Jeroni Torrella, moliner de draps i de farina i a la seva 
mort, el molí es llogà i el propietari no l'explotava directament.

Al 1794, el molí es vengué a en Joan Amat qui, anys més tard, cap a 1819, en canviaria 
totalment la fesomia, adquirint l'aspecte actual. Els mestres d'obres que van realitzar les 
modificacions van ser en Jaume i Domingo Vinyes, a més d'altres artesans com fusters i 
manyans. Amb tot plegat, cap al 1827 el Molí d’en Torrella era un dels molins industrials 
més grans del Ripoll, que es llogaria a diferents industrials.

El 1914, Mateu Sangés va demanar una llicència per a la instal·lació d'un motor elèctric 
(AHS.AMH 241 exp. 73/1914) i el 1957, se’n va demanar una altra per a instal·lació de 
motors elèctrics, però a nom d'Estruch Auxiliar Tèxtil.

Actualment, al cos edificat de la planta inferior hi ha instal·lada una estació de bombament
 de la depuradora d'aigües de can Piteu i és propietat de l'Ajuntament de Sabadell, 
després que aquest el comprés al Ministeri d'Hisenda que n'era el propietari després que 
fes fallida l'última empresa propietària, en els anys 70 del segle XX.
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Molí d'en Torrella AI.001.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

Xemeneia Xemeneia

AHS 2010AHS 2010
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Molí d'en Mornau AI.002.EA

DADES BÀSIQUES

424240 y = 4603197Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-07

Altres denominacions Molí de Ca l'Estruc

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4433001DG2043C0001SM 30.975 10.187 PB+3

Carretera  Prats de Lluçanès, de, s/n
Camí  Molí de Mornau, del, 1
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Molí d'en Mornau AI.002.EA

Desconegut

Elements És un edifici de planta i tres pisos disposat d’est a oest, de maó pla en horitzontal, cobert a
 dues aigües i amb d’altres espais annexos. Aquests espais es concreten en dues naus de
 planta baixa i pis adossats a la façana sud amb coberta d’una vessant, un espai de la 
mateixa alçada adossat a la façana est que segueix el mateix eix i amb coberta a dues 
aigües i finalment, una nau al nord-est, també amb dues aigües i que també segueix el 
mateixa disposició. Per l’exterior de la façana nord hi ha d’altres espais petits, també 
adossats a l’edifici principal. A la façana nord-est de l'edifici encara es poden veure les 
marques de 5 rodes que deurien tenir entre 4 i 5 metres de diàmetre. L’edifici principal 
presenta nombroses finestres, d’estil Manchester, iguals a totes les plantes.

També hi ha dues xemeneies. Una d’elles, adossada per l’exterior a la façana nord de 
l’edifici del molí, està constituïda per un cos que té forma prismàtica, de planta quadrada i
 és acabada superiorment amb un coronament senzill. El coronament és constituït per un 
anell d’una sola filada de maons, a sobre la que hi ha un curt tram de cos, i sobre el que hi
 descansa un gros anell de coronació, format pel gruix de tres filades de maons. Aquest 
anell té les cares força més amples que les de les del cos, per aquest motiu hi ha una 
filada sota l’anell d’una mesura mitjana entre la de l’anell i la del cos. La cara superior de 
l’anell és una piràmide truncada que uneix l’amplada de l’anell amb el curt tram del cos 
superior. L’alçada d’aquesta xemeneia és de 18,02 m.

Hi ha una altra xemeneia, isolada a uns metres a l’est del complex. Aquesta segona 
xemeneia està escapçada pel cos. És constituïda per un cos que té forma de tronc de 
piràmide, de planta quadrada, que s’eleva sobre una base prismàtica. La xemeneia no té 
coronament per haver estat retallada l’alçada. La base és formada per un prisma de planta
 quadrada, coronat per una motllura formada per tres filades dobles en disposició 
escalonada. Les cares de la base són ornades amb un plafó enfondit, dins del qual s’hi 
obria una fornícula amb arc de mig punt; actualment totes tres que són visibles estan 
paredades. La unió entre la base i el cos es realitza mitjançant la intersecció d’una 
piràmide de poca alçada que té de planta el coronament de la base i el cos de la 
xemeneia. Aquesta xemeneia disposa d'una alçada de 14,72 m. És datada al voltant de 
l'any 1949 i l’obra és atribuïda a l'enginyer Josep Salvador i Roig.

Les façanes del cos principal d’aquest molí, de planta soterrani, planta baixa i tres plantes
 pis, segueixen un ritme clar i homogeni marcat per les obertures d’arcs rebaixats i 
utilitzant un llenguatge sobri típic dels molins. Les façanes amb multitud de finestres 
recorden millor que en altres molins l’ús originari de molí paperer. Es composen a partir 
del ritme creat per la repetició d’un tipus d’obertura que varia de mida i de nombre segons
 de quina planta es tracti. En una de les façanes encara es pot veure la gran obertura 
centrada que corresponia a l’accés principal de l’antic molí.

Context Molí del qual en queda una gran estructura edificada a la riba dreta del Ripoll, prop del 
pont de la carretera de Prats de Lluçanès.

Cronologia S. XVI com a molí fariner. 1783, com a molí paperer. 1890, com a Industria llanera i 
d'Aprestos i acabats.

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.64.BARP Molí d'en Mornau

Nº reg. GC Reg. 4094 (MH-EN)

Nivell prot. Global

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. GC Rg. 4094 (MH-EN) / PBMS 6.2
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A la cara sud de l'edifici principal hi ha, tapiada, una antiga entrada de manteniment. Les 
quatre cares presenten la superfície interior en baix-relleu. Sembla que al soterrani, ple de
 runa, encara s’hi conservaria la maquinària del molí paperer. 
 
Les façanes de les construccions annexes es composen sense seguir la composició del 
cos central. En les zones on es conserva el revestiment de les façanes, consta de morter 
de calç i sorra. 

La coberta dels cos principal és a dues aigües, amb ràfec i tortugada, suportada per 
encavallades de fusta. L’acabat de les cobertes inclinades és amb teula àrab.

Ús actual En desús

Ús original/altres Molí draper / Molí paperer / Farga / Molí polvorer / Molí
calderer/Molí paperer/Molí tèxtil hidràulic/Acabats tèxtils

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars en l'estat de 
conservació.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Per la seva condició de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la regulació de totes les 
intervencions que s’han de portar a terme sobre aquest bé és competència del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Requereix una tramitació, 
preceptiva i vinculant a través de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

El molí d’en Mornau, a Sabadell, està considerat el molí paperer més gran 
del segle XVIII que es conserva a Catalunya i preserva tota la seva 
tipología arquitectònica original, així com el seu volum i la coberta.

Juntament amb la fàbrica d’Els Panyos de Manresa, la Igualadina Cotonera 
i el Vapor Vell de Sants, és un dels exemples que ajuden a comprendre la 
riquesa productiva de la segona meitat del segle XVIII i constitueix un dels 
símbols de tranformació moderna.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Entorn de protecció Segons delimitació de l'annex 2 de la Declaració del Molí d'en Mornau com a Bé Cultural 
d'Interès Nacional (BCIN), publicada en el DOGC 30/10/2009

Element/s Conjunt format per:
- Edifici del molí i cossos annexes delimitats en el plànol normatiu. Inclou el seu subsòl 
conformat pel soterrani i els elements que formen part de l'antic sistema energètic
- Xemeneies, les dues: l'adossada a l'edifici del molí i la que es troba isolada
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Bibliografia X Jornades d'arqueologia Industrial de Catalunya.

Informació històrica La primera documentació relacionada amb el molí és del segle XVI. L'any 1554, Alonso 
Cabeza de Ribera, ciutadà de Barcelona, l'arrendava al paperaire Joan Mitenia. A partir 
d'aquest contracte d'arrendament se n'han localitzat d’altres i en tots ells, el preu del 
lloguer es pagava en paper.

L’any 1613, en Miquel Roca, pagès de la zona, declarava tenir una farga que abans havia
 estat molí paperer i encara abans, molí draper.

El 22 de novembre de 1622, Antic Roca, successor de l'anterior, va vendre la propietat a 
en Francesc Costa, moliner de farina i a en Francesc Bover, polvorer. L'any 1664 Jeroni 
Bover, calderer i ciutadà de Barcelona, n’era propietari per herència. A la seva mort l’any 
1698, es va vendre la peça de terra amb el molí enrunat, que va ser comprat per en 
Manuel de Ferrer i de Sitges, veí de Barcelona i propietari de can Deu, que va veure així 
augmentades les seves propietats a la zona.

Durant tot aquest temps, sembla que el molí no va ser utilitzat però l'any 1776, Anna Maria
 Ferrer i Morera va comprar la propietat de can Deu. Fou en vida d'aquesta propietària que
 es construí el molí actual. De fet, als llibrets de paper de fumar que es fabricaven el segle
 XVIII en aquest molí hi apareix una imatge del molí tal i com el coneixem, amb poques 
variants. A la mateixa imatge hi consta que el molí va ser construït l’any 1783. Això fa que
 es consideri el molí paper més gran del segle XVIII que es conserva a Catalunya 
(http://mnactec.cat/150elements/index.php/company/moli-den-mornau/, darrera consulta: 
Febrer 2019).

A partir d'aquest moment, can Deu i el molí paperer passaren per herència a la família 
Amat i el 1883 i també per herència, a en Delfí d'Artós i Mornau.

El molí fou llogat a diferents paperers, però aprofitant un salt d'aigua inferior, també es va 
llogar a per d’altres activitats com la producció de draps de llana i cotó. L'últim fabricant de
 paper va deixar el molí al 1905.

El 1916 es demanà una sol·licitud per a la instal·lació de 5 motors elèctrics (AHS.AMH254
 exp. 309/1916) a nom d'Antoni Estruch i per aquesta raó, a partir d'aquest moment també
 es conegué com a Molí de ca l'Estruch.

Un dels noms més populars del molí ha estat el de Molí de les Finestres, perquè es diu 
que tenia tantes finestres com dies té l'any. Evidentment és una exageració, però no deixa
 de cridar l'atenció la gran quantitat de finestres que s’hi obren, sobretot als pisos 
superiors, on hi havia l'assecador de paper.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció La regulació de les intervencions en l'entorn de protecció s'ajustarà en allò que estableix 
l'article 34.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

CRITERIS GENERALS DE PROTECCIÓ (BCIN)
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

La protecció ve regulada pels criteris que emanen de la seva declaració, per part del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). 

A nivell informatiu en aquest béns es protegeix la volumetria, llevat de casos excepcionals 
a valorar específicament i justificadament; la tipologia comprenent la forma i disposició de 
la caixa d’escala, dels patis, de les cobertes; els nivells definits pels forjats existents; la 
concepció formal dels espais interiors i de les dependències definides; les estances que 
preserven les seves decoracions originals o esdevingudes amb valors associats a la 
declaració del bé; la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les 
obertures i tancament, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals 
que les configuren; els béns mobles que formin part de l’element original, si existeixen, o 
els que revesteixin valors patrimonials associats al mateix.
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Observacions Forma part d'un dels 150 elements del Mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya.

ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.

CARBONELL I COSTA, Òscar; PRAT I FERNÀNDEZ, Jordi: Història gràfica del riu Ripoll 
al seu pas per Sabadell. 1864-1964., Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 2003.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals I Arquitectònics de 
Sabadell. Volum 6. Protecció arquitectònica. Indústria d’energia elèctrica. Ajuntament de 
Sabadell, 2016.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.
http://mnactec.cat/150elements/index.php/company/moli-den-mornau/ (darrera consulta 
Febrer 2019)

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Actuacions finca Recentment s'han realitzat intervencions puntuals per garantir la preservació, estabilitat i 
durabilitat del bé protegit.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Xemeneia 1 Xemeneia 1

AHS 2010AHS 2010
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Xemeneia 2 Xemeneia 2

AHS 2010AHS 2010



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de Sant Oleguer AI.003.EA

DADES BÀSIQUES

427126 y = 4599026Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18/23

Altres denominacions La Canonera Catalana, el pla dels Cartrons

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7292001DF2979H0001LT 57.724 24.177 PB+2

Camí  Molí de Can Quadres, del, 179
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Desconegut

Elements Conjunt d’antic molí, actualment restaurat, integrat pel cos principal de planta rectangular i 
dos cossos annexes, formant un conjunt de planta en forma de "L". El conjunt ha sofert 
diverses modificacions. 

Les façanes del cos principal d’aquest molí, de planta baixa i dues plantes pis, segueixen 
un ritme clar i homogeni marcat per petites obertures verticals i utilitzant un llenguatge 
sobri típic dels molins. Les façanes laterals es composen a partir del ritme creat per la 
repetició d’una única obertura seguint una retícula. El tester de ponent, té adossat un cos 
secundari de planta baixa totalment opac. A la façana lateral del cos principal hi ha 
adossat un cos annex de planta baixa i planta primera que comunica directament a 
l’exterior. Els cossos annexes no segueixen la mateixa composició que el cos principal. 
Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades.

La coberta del cos principal és a dues aigües, amb el carener paral·lel a les façanes més 
llargues i formant un petit ràfec. La coberta dels cossos annexes és a una única pendent. 
Les cobertes inclinades estan acabades amb teula àrab. 

Es conserva al conjunt una cubeta de pedra i roda doble de molí, la qual es movia 
mitjançant un embarrat.

Context Molí situat dins l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll, en el marge dret del riu. Actualment 
està integrat en el complex esportiu de Sant Oleguer. L'edifici està destinat a alberg.

Ús actual Alberg

Cronologia s. XVIII

Ús original/altres Molí fariner, i més tard, molí draper

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars o pitjors en l'estat 
de conservació.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici, intervingudes 
desprès del seu nou condicionament.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.3

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en proximitat al riu 
Ripoll.

Se’n conserva la paret de la bassa on s’acumulava l’aigua, i el carcavà 
doble on hi havia els rodets horitzontals que impulsaven les moles.

En el cas concret del Molí de Sant Oleguer es tracta d’un dels vuit molins 
del riu Ripoll dels quals avui se’n conserven restes construïdes i les 
intervencions de rehabilitació com a alberg han preservat força la tipologia 
original en la seva imatge ext.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia RIBÉ I MONGE, Genís: Recuperació patrimonial del Molí de Sant Oleguer. Investigació 
arqueològica, restauració i museïtzació. Dins: Arraona: revista d'història, Núm.: 32 , 4a 
època, 2009.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003. 

Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals I Arquitectònics de 
Sabadell. Volum 6. Protecció arquitectònica. Indústria d’energia elèctrica. Ajuntament de 
Sabadell, 2016. 

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).

Informació històrica No sabem la data exacta de construcció del molí fariner, però segons es pot deduir a partir
 de la documentació, aquesta està entre el 1780 i 1790, per la qual cosa és un dels molins
 més moderns del riu Ripoll. A partir del 1831 es transformà en un molí draper tot i que 
no deixà de ser fariner. El 1885 s'adaptà per a ser utilitzat com a molí de fabricació de 
cartró, coexistint també amb el molí fariner. Els fulls de cartró s'estenien i s'assecaven al
 paratge que hi havia davant del molí, de manera que es va conèixer com el Pla dels 
Cartrons. El molí s'havia especialitzat en la producció de cartró i de paper d'estrassa, un 
paper gruixut fet amb draps de paper residual. L'any 1932 aquesta fàbrica era coneguda 
com La Canonera Catalana. L'activitat industrial va durar fins als anys seixanta del segle 
XX. Poc després els propietaris van vendre les terres i el molí a l'Ajuntament per 
destinar-ho a jardins i espais d'oci.

Actuacions finca L'edifici es va rehabilitar com a alberg i se n'han conservat diverses instal·lacions originals
 del molí paperer (fàbrica de cartró) degudament restaurades. Amb la rehabilitació 
promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, la ciutat disposa d'un alberg de més de 1.200 
m2 distribuïts en 3 plantes. Arquitectònicament, l'edifici té tres plantes semienterrades en 
dos dels seus costats. La primera i la segona planta presenten una única sala principal 
rectangular per planta, molt diàfana, de 27 metres de llarg i una llum de 8 metres. La 
planta baixa també és rectangular però no presenta una sala única diàfana, sinó que 
l'empenta del terreny l'obliga a tenir una sèrie de murs de trava que compartimenten 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics com 
forjats, caixa d'escala, estances nobles, etc.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

És l’únic molí del terme de Sabadell on es pot veure una roda hidràulica a 
l’emplaçament original. La roda actual és una rèplica de la roda original del 
molí paperer, que estava molt malmesa.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s - Conjunt en forma de "L" integrat per edifici principal i cossos annexos
- Elements mobles conservats in situ
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Observacions A l'exterior del molí hi ha uns plafons explicatius amb informació històrica i patrimonial.

l'espai en un seguit de sales connectades per grans arcs.

Al costat que dóna al riu Ripoll es situa l'escala original (tot i que transformada), que unia 
les tres plantes. Al costat oposat, el del cantó de les pistes, hi ha diferents construccions 
annexes, les quals acolliren un habitatge i estructures corresponents al molí paperer. 
Aquest cantó està enclavat a terra i té connexió amb les pistes d'atletisme a través d'unes 
escales que baixen a la primera planta. La nau perpendicular a la nau principal descrita 
anteriorment s'uneix al conjunt mitjançant un gran àmbit on hi ha la mola que aixafava el 
paper i les cavitats on els draps es desfeien amb l'aigua (l'espai actualment ocupat per la 
segona escala de circulació).

Corresponent a mitjan s. XIX, fins a principis del segle XX es documenta el circuit de la 
sèquia, que permetia a través del seu salt moure la roda hidràulica vertical situada a 
l'exterior de l'edifici. A través de la força generada es movien els diversos embarrats que 
transmetien la força a la diversa maquinària emprada per produir cartró.
L'edifici principal -l'antic Molí-, com s'ha esmentat anteriorment, té tres plantes:
La primera i segona planta presenten una única sala principal rectangular per planta, molt 
diàfana, de 27 metres de llarg i una llum de 8 metres. La planta primera és l'alberg on 
s'ubiquen els dormitoris i les cambres per a la higiene personal. La mola d'aixafar els 
draps per fer paper ocupa un espai destacat en l'àmbit on hi ha una de les escales.

La planta segona és una gran sala diàfana per l'equipament juvenil.
La planta baixa, també és rectangular però no presenta una sala única, sinó que 
l'empenta del terreny l'obliga a tenir una sèrie de murs de travament que compartimenten 
l'espai en un seguit de sales connectades per grans arcs existents. És la sala de l'accés 
principal i amb un ús també comunitari, on hi ha més senyals de l'anterior ús de l'edifici, 
amb una lectura de com funcionava fa uns anys.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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Roda hidràulica

MHS

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

424248 y = 4603192Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-07

Altres denominacions Molí d'en Deu

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4235002DG2043C0001QM 13.377 4.580 PB+3

Carrer  Riu Ripoll, del, 361
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Desconegut

Elements L’accés principal està tapiat. La xemeneia es conserva sencera, a l’interior de la fàbrica, 
actualment tancada. Molt probablement es tracta de la xemeneia original de finals del 
segle XIX.

La volumetria del conjunt s’organitzava en dos grups arquitectònics a banda i banda del 
carrer d’entrada. A l’est, a la banda del riu, hi ha la xemeneia, en un pati que es cobrí 
posteriorment envoltat de petites quadres cobertes a dues aigües. El pati té forma 
allargada est-oest.
 
La xemeneia està constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular que 
s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill.
 El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que 
sobresurt del perímetre de la xemeneia. La base és constituïda per un prisma de planta 
quadrada que té les cares amb uns plafons rectangulars enfondits. En un d’aquests hi ha 
la porta que dóna accés a l’interior de la xemeneia, és amb un arc de mig punt i realitzat 
amb maons disposats a sardinell. Hi ha restes d’una ornamentació feta amb l’arrebossat 
que cobria la base i que arrodonia els angles dels plafons i donava, a la cara on hi ha la 
porta, un acabat superior mixtilini amb punta al centre, format per dues corbes còncaves. 
El coronament és constituït pel conjunt format per l’anell que acaba el cos i un curt 
cilindre. La xemeneia, d'una alçada de 17,87 m, podria haver estat construïda a finals del 
segle XIX. 

A la banda nord, dues quadres perpendiculars a l’eix del pati, que queda tancat per l’est 
per una altra quadra, disposada en el mateix sentit que les altres dues. Al sud del pati hi 
ha un espai amb coberta a una vessant que desaigua al pati i que limita, al sud, amb una 
altra quadra, aquesta, disposada d’est a oest. Al voltant d’aquest nucli hi ha alguns espai 
annexos i a l’oest, a l’altra banda del carrer, hi ha una altra quadra, disposada de nord a 
sud, que presenta discontinuïtat en coberta. 

Separada del conjunt industrial, a l'est i sobre el marge, s'hi trobava una altra xemeneia 
més moderna que recentment ha estat enderrocada sense control. És de base 
quadrangular amb una mena de pilars adossats al centre de cada cara, que guanya 
alçada (d'un total de 15,71 m) a mida que es va estretant fent un graonat amb els 
mateixos maons a la part més baixa. Per sobre d'aquest graonat i encara a la zona de la 
base, presenta obertures estretes rectangular, dues a cada cara i a banda i banda del pilar
 adossat al centre. Per sobre d'aquesta línia, la xemeneia s'estreta suaument fins arribar al

Context Molí ubicat al marge dret del riu Ripoll, sota el barri de Can Deu i més amunt del molí d'en
 Mornau, prop del terme de Castellar del Vallès.

Les instal·lacions del molí d’en Galí ja no estan en funcionament. La darrera activitat 
industrial d’aquest establiment, en funcionament fins el 2009, ha estat la de tints i aprestos
 i acabats.

Cronologia 1775

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.15.BARP Molí d'en Galí

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.4
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 coronament, on els pilars adossats al centre de cada cara sobresurten molt poc del cos 
quadrat central, com ho farien uns contraforts. El coronament, també quadrangular, 
sobresurt del fust de la xemeneia amb cinc línies de maons que formaven un graonat 
invertit, de manera que la filada superior era la que més sobresortia i tenia per sobre tres 
filades més rectes de maons com acabament.

Ús actual En desús

Ús original/altres Molí tèxtil

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars en l'estat de 
conservació.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

L’edifici actual, del segle XIX, és l’únic que resta dels tres que componien 
el molí. Malauradament, alguns elements estructurals estan a precari, amb 
pous i foses obertes, aspecte que desvirtua els valors de la construcció.

Aquest molí del segle XVIII està situat a la llera del riu, prop del Sot del 
fondo de Can Deu. Tot i el seu estat d'abandonament està plenament 
inserit en el Parc del Ripoll.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica d'edificacions originals o amb transformacions que no han desvirtuat 
els valors de la tipologia original, que es concretaran a partir de l'estudi patrimonial que 
s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència: 
- Façanes (composició, ritme i estil)
- Altres elements preservats de la tipologia original

NP 2. CONSERVACIÓ
Xemeneia
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Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.
                                                                                                         
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El Molí d'en Galí, va ser construït al costat del Molí d'en Sallent, de manera que aquest és 
l'únic dels molins del Ripoll que no s'hi ha construït a sobre. El primer document escrit 
sobre el Molí d'en Sallent és del 1290, on es parla d'un molí fariner. Més endavant, l'any 
1629, es feia inventari dels béns d'Elisabet Sallent amb motiu de la signatura dels capítols
 matrimonials entre ella i Jaume Deu. En aquest inventari hi consta que, al costat de 
l'estança del molí, hi ha una altra estança amb un noc. És l'únic esment però que s'ha 
trobat en relació amb un molí draper. 

A partir d'aquell moment, el molí es coneixeria com a Molí d'en Deu i continuà arrendat a 
moliners de farina. Consten documents d'arrendament fins a finals del segle XVIII. Pel 
que fa al molí d'en Galí, aquest va ser construït l'any 1775, no sense problemes, per part 
Ignasi i Francesc Galí, pare i fill, fabricants de panys de Terrassa. Els Galí van vendre el 
molí cap els anys 70 del segle XIX i a partir d'aquell moment, canvià de propietat en 
diferents ocasions, de manera que a la descripció de cada canvi hi consten les diferents 
modificacions que anaven patint els edificis. En una d'aquestes descripcions, del 1895, 
s'hi fa esment de la presència al molí d'una màquina de vapor amb què segurament està 
relacionada la xemeneia més antiga del conjunt actual. 

L'any 1926, mitjançant vendes i herència, la propietat havia passat a en Joan Lluís i Maria
 Josepa de Nadal i de Quadras. Aquests germans, l'any 1972, van vendre el molí a 
l'empresa Salvó y Compañía a la qual, el Banc de Sabadell va embargar el molí. L'any 
1995, el mateix banc va vendre el molí a la societat Legarva, SA. 

Pel que fa a la presència de l'electricitat, el primer motor elèctric fou instal·lat l'any 1917, a
 partir de la sol·licitud d'en Valentí Gorina (AHS.AMH 258 exp. 138/1917)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

WebWeb

Xemeneia

AHS 2010
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DADES BÀSIQUES

424953 y = 4602506Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-08

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4829022DG2042C0001KY 2.542

Carrer  Riu Ripoll, del, 321
Camí  Rieral, del / Camí de les Jonqueres, s/n
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Desconegut

Elements Les estructures de l’antic molí d’en Font, ubicades al marge dret del riu Ripoll prop del 
conjunt patrimonial de Sant Vicenç de Jonqueres, estan en runes i en molt mal estat. 
Només en resta la xemeneia i restes d’alguns murs de dues quadres de planta baixa i que,
 pel mur est que encara s’aguanta, s’evidencia que eren cobertes a doble vessant.

La xemeneia es conserva escapçada pel cos. Està constituïda per un cos de forma 
troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base prismàtica. Aquesta 
xemeneia va ser rebaixada, segurament, per evitar que caigués. El cos té la figura d’un 
con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Per a la construcció es van 
utilitzar maons aplantillats. La base és formada per un prisma completament llis, coronat 
per una motllura escalonada, de dos esglaons, d’una i tres filades de maons de pla que 
volen respecte el pla de les cares de la base. La unió d’aquesta base amb el cos de la 
xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest amb una piràmide de poca alçada i de 
planta el coronament de la base. Te una alçada total de 12,44 m, es podria datar com una
 construcció anterior als anys 1950 i el seu autor és desconegut. En aquest molí hi havia 
hagut una xemeneia anterior a l’actual. 

La façana que resta d'empeus del cos principal del molí, de planta baixa i planta pis, 
segueix un ritme clar i homogeni marcat per grans obertures amb arcs de mig punt. Les 
obertures són de grans dimensions i amb arcs de mig punt, seguint una composició 
regular i uniforme. Algunes d’aquestes estan desfigurades o tapiades.

Els cossos annexes estan molt malmesos. 

Actualment les façanes que queden dempeus es troben despreses de revestiment.

La coberta del cos principal era a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes 
laterals. Les cobertes dels cossos annexes eren a una única pendent.

Context Molí situat dins l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll, en el marge dret del riu, al sector de 
Sant Vicenç de Jonqueres. 

L’establiment industrial, actualment en ruïnes, es dedicava als aprestos i acabats. És de 
propietat municipal.

Ús actual En desús

Cronologia S. XVIII - XIX, com a molí bataner.

Ús original/altres Originàriament fou molí fariner. L’edifici que es veu actualment fou destinat a molí bataner.

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i 
que poden revestir un deteriorament irreversible d'aquest bé. 

La coberta està desapareguda.

Estructura/Interior Enrunada.

Estat conservació Molt dolent 

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; s. X

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999).

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.5
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Situació de risc Altres riscos;  Ruïna

Informació històrica Tot i que actualment es troba a la riba dreta del riu Ripoll antigament es trobava a la riba 
esquerra, en un meandre molt pronunciat de l'antic curs del riu. Després de les riuades del

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada de la xemeneia, així com de la resta d'elements a 
conservar amb la finalitat de preservar i revaloritzar totes les parts i elements protegits 
d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll. És el més antic dels documentats al municipi.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

A la primeria del segle XVIII, el molí estava derruït, però després consta 
com un molí draper en ple funcionament, i ho fou tot aquell segle. A l’inici 
del segle XIX s’hi introduí el tèxtil. Tot i el seu estat es reconeixen les 
estructures essencials.

El molí d’en Font havia estat sempre a la riba esquerra del Ripoll, al bell 
mig d’un meandre molt i molt pronunciat. Però l’aigua de les riuades del 
1962 va passar pel dret i va provocar greus danys, per la qual cosa es va 
decidir d’eliminar el meandre.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial d'edificacions originals o amb transformacions que no han 
desvirtuat els valors de la tipologia original, que es concretaran a partir de l'estudi 
patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència, determinada per: 
- Façanes (composició, ritme i estil)
- Altres elements preservats de la tipologia original

NP 2. CONSERVACIÓ
Xemeneia

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d'elements construïts
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Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

 1962, es va crear de forma artificial un recorregut més recte del riu, eliminant l'antic 
meandre. L'any 973 trobem documentat en aquest indret un molí fariner que es llogaria a 
diferents moliners. 

El molí apareix a la documentació dels segles XIV, XV i XVI sempre en relació amb el mas
 d'Hortals després d'en Gassó, d'en Fossar i d'en Català. En 1704 seria propietat de Pau 
Font que va comprar el mas Fossar amb el molí encara que enrunat, però que es deuria 
reedificar poc després ja que al 1735 consta com a propietari Antoni Font que el té llogat i 
funciona com a molí draper amb dos nocs per batanar els draps. Al 1832, el molí és 
propietat de Teresa Font Malats, casada amb Salvador Barata, i de Teresa Font passà al 
seu fill Domènec Barata Font, l'any 1901. Aquests van ser els darrers membres de la 
família Font que posseïren el molí. A partir de 1858 se sap que el molí d'en Font fou 
dedicat exclusivament a aprestos i acabats tèxtils, activitats que es mantingueren fins 
finals del segle XX. Com ens trobem a tots els molins del Ripoll, a la segona dècada del 
segle XX es començaran a instal·lar motors elèctrics (AHS.AMH 258 exp. 155/1917).
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426560 y = 4600400Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Molí de les Nogueres, Molí de la Segarra, Molí d'en Deganet,...

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6607002DG2060B0001GJ 5.545 742 PB+2

Camí  Antic de Polinyà, s/n
Prop de la Sèquia Monar
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Desconegut

Elements De les instal·lacions del molí xic, en resta un edifici de planta i dos pisos, a la riba dreta 
del Ripoll, al sud del vapor de Ca la Daniela i disposat de nord-oest a sud-est. Presenta 
coberta a dues aigües i per la cara sud hi té un petit cos adossat que allarga la façana 
sud, de manera que l’edifici, en planta, pren forma de “L”. A la part interior de la “L”, una 
torre de planta quadrada, adossada a la construcció sobresurt uns metres de la coberta.
 
Les façanes del cos principal d’aquest molí, de planta soterrani, planta baixa i dues 
plantes pis, segueixen un ritme clar i homogeni marcat per les obertures rectangulars i 
utilitzant un llenguatge sobri típic dels molins. Les obertures segueixen una composició 
regular i uniforme marcada per uns eixos verticals. Les finestres són totes de les mateixes
 característiques, quadrangulars i totes tapiades a causa de l’abandonament de l’edifici. 
Algunes d’elles, per fora dels maons que les tapen, encara tenen els porticons de fusta. La
 quantitat i disposició de les finestres recorden el molí paperer que va ser originàriament. 
Actualment les façanes es troben revestides amb morter i pintades.

A la façana est hi ha negatives d’antigues construccions de planta baixa amb coberta a 
doble vessant que hi estaven adossades, inexistents en el moment de la catalogació. 

Hi ha restes de murs a la façana oest que indiquen l’antiga presència d’una estructura 
adjacent de planta baixa. Aquests murs relacionen la construcció amb una torre 
d’instal·lacions elèctriques.
 
La coberta del cos principal és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes 
laterals, formada amb biguetes i llates de fusta. Les bigues estan col.locades seguint el 
pendent. Hi ha plaques de fibrociment. 

Els forjats són de biguetes de fusta suportats per una estructura de murs de càrrega en el
 soterrani i per pilars d’obra i jàsseres de fusta en les altres plantes.

Context Molí situat a tocar de l'antic camí de Polinyà, a la riba dreta del Ripoll, uns 600 m més avall
 del pont de la Salut.

Ús actual En desús

Cronologia Finals del segle XVIII principis segle XIX

Ús original/altres Molí fariner/ Molí draper / Molí paperer / Molí tèxtil. Darrera empresa Aprestos Julià SA 
(1949-2016)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

 

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; 1736

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic - Edifci

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / EIA.08.BARP Molí Xic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.6

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica La primera notícia sobre un molí és del 1240 quan s’esmenta que el Molí de les Nogueres 
(antic nom del molí Xic) tenia dues pedres de molí.

Cap el 1424, el paraire de draps de llana de Sabadell Bartomeu Deganet, construí un 
casal adossat al casal fariner, per destinar-ho a molí draper.

A finals del segle XVI, cap a 1577, tant el molí d'en Deganet com el Molí de les Nogueres 
passararen a la família Vallcorba.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell. Ha estat molí fariner i paperer, però també draper, i des de mitjan 
XIX ha estatjat indústries tèxtils, sobretot de tints i acabats.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Tot i les múltiples modificacions i transformacions es pot identificar, encara, 
el volum original construït en el període d'activitat tèxtil, especialment de 
tints i acabats.

El molí feia servir l'aigua de la sèquia Monar, que partia de la resclosa del 
molí de l'Amat, regava l'horta de Can Puiggener, baixava cap al molí d'en 
Torrella, regava l'horta Vella, entrava al molí Xic i encara feia anar el molí 
d'en Fontanet.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica del volum original, comportant l'enderroc de les parts contràries al bé 
catalogat, que es concretarà a partir de l'estudi patrimonial:
- Façanes (composició, ritme i estil) 
- Altres elements preservats de la tipologia original

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions
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Observacions Cites documentals i fonts: camí del Molí Xic
Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor 1929
"Però recordo bé que davant mateix del Molí xic hi havia una pedra grossa de moldre. Això 
és una prova de què dit molí també es dedicava a moldre blat i demés." (p.37).

Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Cap el 1730, la propietat era d’en Josep Arderius, i entre 1736 i 1739 els seus 
descendents el transformarien en molí paperer. Es conserven factures del 1736, que foren
 pagades pel fill, en Valentí Arderius, al mestre d'obres Antoni Quella i a Josep Sampsó, 
fuster.

Cap el 1770 es documenta el nom de Molí Xic per primera vegada.

A finals del segle XVIII i després de diferents problemes d'herència, passà a mans 
d'Antoni Campdepadrós, espòs d'Eulàlia Solà Sallent, hereva d'una Arderius.

A principis del segle XIX passà a ser un molí tèxtil i a mitjans del segle XX (1949) era un 
molí d'acabats relacionat amb Aprestos Julià SA que passaria a ser propietat de Grau SA 
sense canviar de nom. Segons informes financers, Aprestos Julià finalitzà la seva activitat
 el 2005, però sembla que l'activitat (segurament relacionada amb Grau SA) va continuar 
fins al 2016. Abans de ser conegut com a molí Xic, successivament s'havia anomenat molí
 de les Nogueres, de la Segarra, d'en Deganet, d'en Vallcorba i de l'Arderius.

Estudi/s patrimonial CODINA FONT, Jordi: Estudi patrimonial Molí Xic. NADICO. Abril 2021.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426525 y = 4600144Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-18

Altres denominacions Molí d’en Via, Molí Cremat, Molí d'en Nuell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6603001DG2060B0001OJ 17.538 7.112 PB+2

Carrer  de la Fàbrica dels Nois Buxó, 30
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Conjunt / Ambient Les instal·lacions antigues estan envoltades per les naus de l’empresa moderna.
 
De l’antic molí se'n conserva la xemeneia, una nau de planta i dos pisos i alguns petits 
edificis adjacents, tots coberts per teules, a dues aigües i orientats de nord-oest a sud-est.
 A l’est, cap al Ripoll, dues grans naus modernes es disposen de nord a sud, amb coberta
 metàl·lica a doble vessant. Els espais irregulars entre aquestes estructures i les antigues 
són cobertes per tres cobertes metàl·liques a dues aigües, que s’adapten a la forma del 
solar. Al nord, a la línia amb el carrer dels Nois Buxó, hi ha un gran espai lliure d’una nau 
ja enderrocada tancat a l’oest per una nau perpendicular a la façana i a l’est, per quatre 
cobertes en dent de serra i una darrera nau contigua, també perpendicular al carrer.
 
La xemeneia s’aixeca sobre una base prismàtica coronada per una motllura formada per 
diverses filades de maons volats respecte les cares de la base. El fust té una secció 
octogonal, més estret a la part superior que a la base, amb un anell que sobresurt del 
perímetre tot resseguint-ne les cares. El fust està construït a partir de maons plans i a les 
arestes es van fer servir maons aplantillats. L’extrem superior de la xemeneia és coronat 
per un anell i un curt prisma recte de planta octagonal. 

La xemeneia de la sala de calderes devia pertànyer a una antiga fàbrica emplaçada al 
costat del molí. 

Les façanes laterals de la nau presenten obertures distribuïdes regularment, sobretot la 
façana sud-est, però en general estan molt modificades i en estat molt precari. Actualment
 les façanes presenten algunes obertures tapiades i molt degradades. La carpinteria s’ha 
modificat i o és inexistent o està molt malmesa. Actualment la totalitat de les façanes es 
troben despreses de revestiment. 

La coberta de la nau és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes laterals, i 
revestida amb teula àrab.

Context Molí situat a la riba dreta del riu Ripoll sota el sector Covadonga.

Ús actual En desús

Ús original/altres Molí fariner/ Molí draper / Molí tèxtil / Acabats tèxtils

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Situació de risc Altres riscos;  Ruïna en algun dels elements

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes i les cobertes.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí tèxtil

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999) / AEA.42.BARP Molí 
d'en Fontanet.

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.7

Valor històric Conjunt representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de Sabadell i, 
en concret, de les construccions situades en les vores del riu Ripoll. El molí 
d'en Fontanet fou el primer molí draper de Sabadell.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Molí d'en Fontanet. NausAI.007.01.EA
Molí d'en Fontanet. XemeneiaAI.007.02.EA
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Informació històrica La primera notícia sobre un molí en aquesta ubicació és l’anomenat Molí d'en Via el 1241.
 Segurament, tenia dues pedres de molí, ja que quan es parla sobre el molí es fa en 
plural. Cap el 1400 es documenta al mateix lloc un molí draper que sembla que 
correspon al mateix molí fariner. Aquest seria el primer molí draper documentat al Ripoll 
però tot i així, cap el 1425, el propietari, Berenguer de Banyaloca, féu una descripció de 
les seves possessions i horts i l'anomenà Molí Cremat.

L’any 1559 passà a ser propietat d’en Joan Nuell, qui donà nom al molí (Molí d'en Nuell). 
El 1572 consta com a moliner de draps de llana de Sabadell, i arrendava per cinc anys a 
Jaume Gener una canal d'aigua (possiblement de la sortida del molí draper) per poder 
esmolar les eines de ferro, posant ell mateix la maquinària per fer-ho. 

L'última vegada que apareix el nom de molí d'en Nuell és el 1622, ja que l’any 1660, la 
següent vegada que apareix als documents, ho fa com a Molí d'en Fontanet. Entre 1622 i 
1660, per tant, havia canviat de propietat. A la documentació d'arrendament del molí de 
1677 es comenta que el nou llogater havia de reparar el perol de fer sabó, fet que indica 
que en algun moment, va funcionar com a fàbrica de sabó. 

Un cop entrat el segle XIX (1804) es coneix l'arrendament del molí fariner d'en Fontanet a
 Manuel Torroella i Companyia per instal·lar màquines per filar cotó. Durant tot el segle 
XIX van ser constants els arrendaments per moure maquinària tèxtil i va seguir així bona 
part del segle XX. L'any 1946 i per vuit anys, van arrendar el molí a la Societat formada 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Tot i que l’edifici de l’antic molí es troba en estat gairebé ruïnós, des del 
punt de vista tipològic és molt representativa la tipologia dels cossos 
originals.

L’any 1804 es documenta un arrendament del molí amb la intenció de 
posar-hi màquines de filar cotó. És una de les primeres experiències 
documentades d’ús de l’energia hidràulica per a la mecanització de la 
filatura de cotó.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt conformat per:
- Cossos originals (naus assenyalades en el plànol normatiu)
- Xemeneia
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Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

per Llorenç i Torra, que l’acabaria comprant. Coincidint amb el tancament de l'empresa 
l’any 1976, el molí passà a propietat de la societat Industrial de Panas i l'any 1988, 
l’adquirí l'entitat Molí Fontanet, SA.
 
El molí fariner encara estaria en funcionament a principis del segle XX però el molí draper
 segurament va deixar de funcionar quan va començar a moure maquinària tèxtil. Pel 
que fa a la font d’energia, l'any 1875, a l'arrendament que fa Mateu Brujas i Romeu, 
fabricant de draps, hi consta que ja hi havia instal·lada una màquina de vapor de 10CV. 

El primer motor elèctric s'instal·laria el 1917. En el moment de la catalogació, presenta 
estat d'abandonament.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Molí d'en Fontanet AI.007.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Naus AI.007.01.EA

DADES BÀSIQUES

426525 y = 4600144Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Molí d’en Via, Molí Cremat, Molí d'en Nuell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6603001DG2060B0001OJ 17.538 7.112 PB+2

Carrer  Fàbrica dels Nois Buxó, de la, 30



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Naus AI.007.01.EA

Desconegut

Elements De l’antic molí se'n conserva la xemeneia, una nau de planta i dos pisos i alguns petits 
edificis adjacents, tots coberts per teules, a dues aigües i orientats de nord-oest a sud-est.
 A l’est, cap al Ripoll, dues grans naus modernes es disposen de nord a sud, amb coberta
 metàl·lica a doble vessant. 

Els espais irregulars entre aquestes estructures i les antigues són coberts per tres 
cobertes metàl·liques a dues aigües, que s’adapten a la forma del solar. Al nord, a la línia 
amb el carrer dels Nois Buxó, hi ha un gran espai lliure d’una nau ja enderrocada tancat a 
l’oest per una nau perpendicular a la façana i a l’est, per quatre cobertes en dent de serra i
 una darrera nau contigua, també perpendicular al carrer. 

La xemeneia de la sala de calderes, que devia pertànyer a una antiga fàbrica emplaçada 
al costat del molí, s’aixeca sobre una base prismàtica coronada per una motllura formada 
per diverses filades de maons volats respecte les cares de la base. El fust té una secció 
octogonal, més estret a la part superior que a la base, amb un anell que sobresurt del 
perímetre tot resseguint-ne les cares. Està construït a partir de maons plans i a les arestes
 es van fer servir maons aplantillats. L’extrem superior de la xemeneia és coronat per un 
anell i un curt prisma recte de planta octagonal. 

Les façanes laterals de la nau amb obertures distribuïdes regularment, sobretot la façana 
sud-est, però en general estan molt modificades i en estat molt precari. Actualment les 
façanes presenten algunes obertures tapiades i molt degradades. La fusteria s’ha 
modificat i o és inexistent o està molt malmesa. A la totalitat de les façanes es troben 
despreses de revestiment.

La coberta de la nau és a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes laterals, i 
acabada amb teula àrab.

Context Molí situat a la riba dreta del riu Ripoll sota el sector Covadonga. Les instal·lacions 
antigues estan envoltades per les naus de l’empresa moderna.

Ús actual En desús

Cronologia s. XVIII

Ús original/altres Molí fariner / Molí draper / Molí tèxtil / Acabats tèxtils

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Situació de risc Altres riscos;  Ruïna

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes i les cobertes.

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic - Edificis

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.42.BARP Molí d'en Fontanet

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.7

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Naus AI.007.01.EA

Observacions El molí/vapor antic es troba inserit en la indústria moderna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll. El molí d'en Fontanet fou el primer molí draper de Sabadell.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Tot i que l’edifici de l’antic molí es troba en estat gairebé ruïnós, des del 
punt de vista tipològic és molt representativa la tipologia dels cossos 
originals.

L’any 1804 es documenta un arrendament del molí amb la intenció de 
posar-hi màquines de filar cotó. És una de les primeres experiències 
documentades d’ús de l’energia hidràulica per a la mecanització de la 
filatura de cotó.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Cossos originals (naus delimitades en el plànol normatiu)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Naus AI.007.01.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Xemeneia AI.007.02.EA

DADES BÀSIQUES

426525 y = 4600144Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Molí d’en Via, Molí Cremat, Molí d'en Nuell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6603001DG2060B0001OJ 17.538 7.112 PB+2

Carrer  Fàbrica dels Nois Buxó, de la, 30



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Xemeneia AI.007.02.EA

Desconegut

Elements La xemeneia s’aixeca sobre una base prismàtica coronada per una motllura formada per 
diverses filades de maons volats respecte les cares de la base. El fust té una secció 
octogonal, més estret a la part superior que a la base, amb un anell que sobresurt del 
perímetre tot resseguint-ne les cares. El fust està construït a partir de maons plans i a les 
arestes es van fer servir maons aplantillats. L’extrem superior de la xemeneia és coronat 
per un anell i un curt prisma recte de planta octagonal.

Context Molí situat a la riba dreta del riu Ripoll sota el sector Covadonga. Les instal·lacions 
antigues estan envoltades per les naus de l’empresa moderna.

Ús actual En desús

Cronologia s. XVIII

Ús original/altres Molí fariner/ Molí draper/Molí tèxtil/Acabats tèxtils

Façanes/Coberta Bon estat de conservació general en el cos de la xemeneia i el coronament.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques pitjors en l'estat de 
conservació.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.42.BARP Molí d'en 
Fontanet.

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.7

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Remarcar la importància de la xemeneia com element existent i que actua 
com a fita referenciadora posicional del conjunt en el paisatge del riu Ripoll

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Xemeneia AI.007.02.EA

Observacions El molí/vapor antic es troba inserit en la indústria moderna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí d'en Fontanet. Xemeneia AI.007.02.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de les Tres Creus AI.008.EA

DADES BÀSIQUES

426141 y = 4601199Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Molí d'en Capalà

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7098001DF2979H0001LT 4576 340 PB

Camí  Torre-romeu, de, 60



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de les Tres Creus AI.008.EA

Desconegut

Elements Les restes d'aquest molí es composen de dues naus de planta baixa i cobertes a dues 
aigües disposades perpendicularment formant una “L”. La més gran es disposa d’est a 
oest i a l’extrem oest d’aquesta s’hi adossa la segona quadra, que pren forma poligonal 
degut a que per la cara est, s’adapta al camí que hi passa pel davant. Per l’oest, limita 
amb la carretera (camí de Torre Romeu), que passa a una cota lleugerament superior i pel
 nord, s’hi adossen algunes estructures menors i coberts. La nau principal és de planta 
diáfana i té estructura de murs de càrrega.

Les façanes actualment visibles presenten una modulació ordenada de les finestres, usant
 un llenguatge sobri típic dels molins. Les façanes, de planta baixa i planta baixa i planta 
pis, presenten obertures tan sols quan s’orienten a sud i a est, ja que l’edifici queda mig 
enterrat pels costats oposats a aquests per la pendent del terreny. Per la cara interior de la
 “L” s’hi obren finestres, totes iguals, quadrangulars amb arc rebaixat, així com un portal de
 porta metàl·lica. Aquestes façanes es composen seguint una modulació clara i regular. 
Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades. 

La coberta de les dues naus és a dues aigües, amb encavallades i bigues de fusta, i 
acabada amb plaques de fibrociment.

Context Les estructures del molí de les Tres Creus es troben a la llera dreta del riu Ripoll. Dóna 
lloc a l'antic camí del molí de les Tres Creus, que es troba situat al marge dret del Ripoll, 
molt a prop del curs del riu i a tocar del pont de Torre-romeu. El conjunt es troba dins 
l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll.

Ús actual En desús

Cronologia Tal com es veu actualment és s. XIX, inici 1687?

Ús original/altres Moí fariner/ Molí paperer/ Molí tèxtil /acabats tèxtils

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura tradicional preindustrial evolucionada; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Molí hidràulic

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.50.BARP Molí de les Tres 
Creus

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 6.8

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll. El molí de les Tres Creus és documentat des del segle XVII com a 
molí paperer.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de les Tres Creus AI.008.EA

Informació històrica La primera notícia sobre un molí en aquesta ubicació és del 1266, anomenat Molí d'en 
Trilla, un molí fariner. EL 1561, després de canviar de propietaris en vàries ocasions (que 
l'havien llogat a moliners), apareix enrunat.

L'any 1685, Ramon Roqueta, un paperer que en aquella època vivia a Barcelona però 
relacionat amb els Roqueta de Sabadell, el va comprar. Dos anys més tard, encarregà al 
mestre de cases Benet Cabanes la construcció d'un molí paperer en la zona anomenada 
“de Les Tres Creus”, propera al camí de Sabadell a Santiga. S'hi esmenta que hi havia un 
trull d'oli i una caseta. Per pagar a Benet Cabanes, va vendre-li una porció de terra veïna a
 la zona.

Amb tot, la següent documentació, de l'any 1713, indica que el molí era propietat de la 
família Arderius, la mateixa que cap els anys 30 d'aquell segle construïren el molí paperer
 del Molí Xic.

El 1747, Antoni Casanovas comprà el molí a Maria Arderius, que l'havia rebut en herència
 d'en Ramon Roqueta. Aquell reformà l'edifici per tal de posar en funcionament el molí 
paperer, que va fabricar paper blanc per escriure.

L'any 1772, el seu fill va vendre la propietat a en Francesc Capalà i Vidal, que donà nom 
al molí amb el nom de Molí d'en Capalà. Aquest continuà llogant-lo com havia fet el fill de 
l'anterior propietari. Francesc Capalà havia plantat un prat "d’indianes" prop del molí i 
construí una caseta per blanqueig.

El 1806, el seu hereu el llogà per moure maquinària tèxtil moment en el que s'hi 
instal·laren, a càrrec del llogater, diferents rodes hidràuliques per moure la maquinària.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció; Ampliació (sempre que el planejament ho permeti); Inclusió; 
Substitució; Eliminació; Desplaçament; Enderroc, Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi 
(estructures singulars com: voltes de pedra, celler, etc.).

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes. 

L’estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, els 
elements objecte de conservació.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Monar.

Les construccions actuals no gaudeixen de prou valors o referents respecte 
al model original.

A principis del segle XIX s'hi instal·là una filatura i des d'aleshores es 
dedicà al tèxtil. El nom prové de les creus de terme que hi havia al final del 
carrer, i el topònim de Tres Creus es va fer extensiu al torrent, al molí i al 
camí que hi portava.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protección física. Ara bé, será el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de les Tres Creus AI.008.EA

Observacions Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVIII: "Cal citar encara els molins paperers que eren dos, un de paper d'estrassa i 
d'estampa i l'altre de paper blanc, que en junt produïen cada any 5.300 raimes de paper, i 
eren els de Rosa Arderiu i Anton Casanovas [el de les Tres Creus]. Dels altres dos molins 
que prop del riu existien aquell temps, n'hi ha un, el d'En Fontanet, que era només fariner, 
i un altre, el d'En Gay, que era bataner i fariner." (p. 273)

Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.

L'any 1871, Pau Turull i Comadran inscrivia el molí a nom seu com a hereu del seu pare 
Pere Turull i Sallent. En aquestes dates, l'edifici era descrit com un "molino fábrica 
compuesto de bajos y tres pisos parte y parte de bajos y dos pisos con todas sus 
acequias, minas, presas, acueductos y facultad de tomar y valerse del agua del rio Ripoll, 
junto con su edificio llamado Blanqueo... y otro nombrado Lavadero con una casita 
compuesta de plan terreno solamente que sirve de compuerta al grande deposito de agua
 manada de la fuente llamada den Cirera".

Actualment, el molí només presenta planta baixa i és propietat de Grau SA, que està situat
 a poca distància, a l'altra riba del riu. Pel que fa a la presència de corrent elèctric, el 1916
 Feliu Griera va sol·licitar la instal·lació del primer motor elèctric relacionat amb el molí 
(AHS.AMH 251 exp. 73/1916). Sobre la meitat del segle XX, aquest hauria estat relacionat
 amb els curtits, ja que consta una llicència d'obres del 1947 relacionada amb la Industria
 General de Peleteria SA.

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme; JUNYENT CARRERAS, Eugeni: Estudi històric i 
patrimonial del Molí de les Tres Creus de Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA 
Arqueologia. Gener 2022.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Xemeneia del Vapor de Cal Molins AI.009.EA

DADES BÀSIQUES

426056 y = 4600180Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Creueta, de la, s/n
Carrer  Arimón, d', s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor de Cal Molins AI.009.EA

Manuel Folguera i Duran, enginyer.

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva
 sobre una base en forma de piràmide truncada i és acabada superiorment per un 
coronament senzill format per un anell sobresortit.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. La construcció és mitjançant maons aplantillats. Presenta el senyal 
d’haver sofert la reconstrucció d’una bona part, segurament per adreçar-la, així com avui 
podem veure el reforçament del fust mitjançant congrenys, encastats en el cos, que són 
distribuïts en tota l’alçada.

La base és formada per una piràmide truncada completament llisa i sense cap tipus 
acabament destacat.

El coronament és constituït per un doble anell escalonat, format cada esglaó per dues 
filades de maons aplantillats. Sobre l’anell continua un curt tram més de xemeneia fins 
l’alçada total que, actualment és acabada i/o consolidada amb un anell de formigó i una 
tapadora metàl·lica. Tanmateix l’acabament era, abans de l’última reforma, de doble anell,
 del qual només ha quedat el que hi havia a sota.. Originàriament, tenia dues anelles 
sortints a una certa distància. Actualment, només es conserva l'anella inferior i la 
xemeneia serveix per a l'extracció de fums de l'aparcament soterrani dels blocs de pisos 
adjacents.
 
Alçada de la xemeneia: 29,62 m.

Context Del que va ser el conjunt industrial, ubicat a l'est de la zona del Centre, a tocar de l'antiga 
via del tren (actual Gran Via), només en queda la xemeneia.

Ús actual Zona residencial amb espais oberts

Cronologia Vapor: 1872-1894, xemeneia: 1901

Ús original/altres Indústria tèxtil

 

Estat conservació Bo;  Ha estat objecte de restauració o rehabilitació contemporàneament.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  V.03.AM Carrer d'Arimón /  V.07.AM  
 Carrer de la Creueta

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.4

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La xemeneia es conserva pràcticament sencera. Del vapor, que es va 
començar a construir el 1872 i es dedicava a la indústria tèxtil llanera, 
només se n’ha conservat la xemeneia, actualment dins d’un pati comunitari 
d’uns blocs de pisos.

Bé interessant per la contribució a la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació de les grans 
indústries de la ciutat. 
Referent posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta.

Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta 
circular, que s’eleva sobre una base en forma de piràmide truncada i és 
acabada superiorment per un coronament senzill format per un anell 
sobresortit.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor de Cal Molins AI.009.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric" a la plaça de les Vaques

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El 1872, en Jaume Molins Feliu va fer construir un petit vapor que aniria creixent fins al 
canvi de segle. El 1886, va crear la societat Jaime Molins Hijo y Hermano (1886-1895), 
amb el seu fill Ricard i el seu germà Ramon, que a la mort del fundador passaria a 
anomenar-se Hijo y Hermano de Jaime Molins (1895-1910) i posteriorment Sucesor de 
Hijo y Hermano de Jaime Molins (1910-1928) formada per la vídua de Ricard i el seu fill 
Santiago Molins Oliver. Santiago Molins Oliver continuaria sol fins a 1943. A partir d'aquell
 moment el seu fil Ricard Molins Romeu amb associació amb Joan Casablancas Ventura 
van formar la societat Molins y Casablancas SL (1944-1978) que, a diferència dels 
anteriors, es va dedicar al teixit de senyora i no al d'home.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Xemeneia del Vapor Gran del Cotó AI.010.EA

DADES BÀSIQUES

425548 y = 4599266Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Daniel Sanahuja, de, s/n
Carrer  Alemanya, d', 67
Carrer  Ferran Casablancas, de, s/n
Carrer  Cervantes, de, s/n
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Xemeneia del Vapor Gran del Cotó AI.010.EA

Desconegut

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill format 
per un sol anell, molt poc destacat.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La 
construcció es va fer utilitzant maons aplantillats. Hom va reforçar el cos amb un anellat 
metàl·lic durant el procés de rehabilitació coincidint amb la nova urbanització.

La base és de forma prismàtica de planta quadrada, coronada per una motllura formada 
per dues faixes escalonades. A les cares de la base s’hi formen uns plafons llisos que es 
presenten enfondits i que ocupen casi la totalitat de la superfície, deixant només un 
emmarcament als quatre costats de les cares. Una de les cares té la porta que facilitava 
l’accés a la part interior. Actualment aquesta base es troba revestida i no deixa veure les 
característiques del material utilitzat en la construcció.

El coronament és constituït per un senzill anell, poc destacat, que és format per una filada 
de maons aplantillats, que es situen molt prop de la boca. Aquest anell té el perfil d’un mig 
bossell. 
 
Alçada de la xemeneia: 29,61 m.

Context Del que va ser el conjunt industrial, ubicat a la dreta de l'eixample vella, només en queda 
la xemeneia.

Ús actual Element dins plaça pública

Cronologia 1854-1881

Ús original/altres Indústria cotonera

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.5

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La xemeneia es conserva sencera. La xemeneia ja existia l’any 1881. El 
vapor, que es dedicava a la indústria tèxtil cotonera, es va construir l’any 
1854. Entre el 1874 i el 1913 va ser la fàbrica amb més treballadors de la 
ciutat.

Referent posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta. El 
conjunt industrial es va enderrocar entre els anys 2000 i 2001 i l’espai ha 
estat urbanitzat amb pisos i una plaça pública.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Xemeneia del Vapor Gran del Cotó AI.010.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric" a la plaça de Daniela 
Sanahuja

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.RIBÉ I MONGE, 
Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història de Sabadell. 
Ajuntament de Sabadell, 2010.

SOLER, Glòria: Tres exemples d'arqueologia industrial a Sabadell. Quaderns 
d'arqueologia, núm. 3, Museu d'Història de Sabadell

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Fàbrica de cotó de Sabadell a ser mecanitzada i la que va emplear més treballadors fins a 
la construcció de can Quadras. En un principi, es va dedicar només a la filatura i tissatge i
 poc després, hauria incorporat el blanqueig i el tint. Les seves instal·lacions també anirien
 creixent de mica en mica fins al canvi de segle i tot i que ignorem quins van ser els 
mestres d'obres o enginyers inicials, les ampliacions de finals de segle son atribuïdes a 
Francesc Renom (m.o.) i a Narcís Nunell (enginyer). Pel que fa a la xemeneia, ja estava 
construïda el 1881. Pel que fa a les societats relacionades amb l'espai fabril, hi havia: 
Buenaventura Brutau i Cia (1854-1855), Jaime Manent i Cia (1855-1870), Cortada, Mandri 
i Cia (1871-1876), Mandri i Cia Soc. en Comandita (1876- 1890), Poch i Cia (1891-1903), 
J. Poch Soc. en Comandita (1903-1933), J. Llover, Poch i Cia, i Luís de Martí Mandri en 
Comandita (1933-1944). Des de 1945 es va fer càrrec la Sociedad Ànónima Industrias del
 Algodon (SAIDA) que l’any 1979, va vendre el vapor a Miguel Bosser Albanell. 

A partir d'aquell moment, va llogar espais a diferents empreses: SA Fibrosa, SAIDATEX i 
Fabricados de Lana SL a més de Bosser (amb producció al vapor de ca l'Escardat amb 
què limita pel carrer Alemanya). L'any 2000 va ser venut a Inmobiliaria Colonial SA per a 
la construcció d'edificis d'habitatges.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Xemeneia del Molí de l'Amat AI.011.EA

DADES BÀSIQUES

425716 y = 4601879Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-12

Adreça/es

Emplaçament

Camí  Can Vilar, de, -
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Xemeneia del Molí de l'Amat AI.011.EA

Arnau Izard i Llonch, enginyer (?)

Elements L'element més elevat del conjunt industrial és la xemeneia, isolada, al talús est de la llera 
del riu Ripoll, amb 12,94m i construïda cap el 1941 per alguns dels enginyers que van 
actuar al conjunt (Arnau Izard Llonch o Josep Bach Torruella). 

La xemeneia es troba molt allunyada de la caldera i a un nivell molt més elevat, ja que 
aprofita la proximitat del marge esmentat per guanyar alçada. Es comunicava amb l’espai 
energètic mitjançant un conducte que transcorria, en gran pendent, per sota terra. 
Detalladament podem esmentar que la xemeneia està constituïda per un cos de forma 
cilíndrica de planta circular, que s’eleva sobre una base prismàtica.

El cos té la figura d’un cilindre, molt esvelt, realitzat amb maons aplantillats, excepte a la 
part de la base, on es veu un revestiment de maons posats verticals que continuen el 
diàmetre interior de la xemeneia. La part superior, a més d’haver perdut el coronament, es
 presenta avui completament esbaldregada.

La base és constituïda per un prisma de base quadrada, coronat per una senzilla cornisa 
que forma una motllura escalonada mitjançant la volada de maons de pla, un en el primer
 esglaó i dos en el segon. Aquesta base és molt esvelta, ja que té la mida del costat molt 
poc més ample que el diàmetre del cos de la xemeneia. La unió d’aquesta base amb el 
cos de la xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest amb una piràmide de poca 
alçada i que té de planta el coronament de la base. En una de les cares d’aquesta base hi
 ha la porta d’accés a dins de la xemeneia, sota la qual hi podem observar una altra 
obertura, que dóna a una cambra inferior a la qual connecta el conducte de fums. 
Aquestes obertures tenen la llinda en arc rebaixat, el de la porta superior, amb maons 
disposats a sardinell, i el de l’obertura inferior, amb maó pla, que és la prolongació de la 
volta de la cambra inferior.

Alçada de la xemeneia: 12,94 m.

Context Està situada a la riba esquerra del riu Ripoll, al seu pas per l'actual barri de can Puiggener
 (davant de Can Puiggener i del sector de la Clota). Se situa a la vessant de la muntanya i
 actualment està envoltada de vegetació i és inaccessible.

Ús actual En desús

Cronologia 1882 (construcció del molí) / ca. 1941 Xemeneia

Ús original/altres Molí fariner/ Molí draper/ Molí tèxtil / Molí paperer/ Aprestos i acabats

Estructura/Interior Deteriorament general encara que el basament presenti una imatge de solidesa.

Situació de risc Altres riscos;  Ruïna

Estat conservació Dolent;   Desplom i pèrdua del coronament.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9). / AEA.26.BARP Molí de Togores-
Molí de l'Amat.

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.11

Valor històric Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Xemeneia del Molí de l'Amat AI.011.EA

Informació històrica La primera documentació relacionada amb l'espai és del 1390, quan ja hi havia un molí 
fariner en funcionament dins la propietat del Mas Carbó. La següent referència és de cap 
el 1501, quan els propietaris del Mas Carbó establiren terres a Joan Sampsó a la zona del
 molí, que estava en runes. Allà hi construí un molí fariner o draper. Cap el 1530 hi ha 
documentat un molí draper que funcionava simultàniament amb un molí fariner. La 
primera relació dels Amat amb el molí és del 1677, amb una queixa presentada per l'estat
 en què es trobava la sèquia a la sortida del molí. Els Amat seguiren vinculats al molí els 
segles següents.

A principis del segle XIX, el molí va tenir les mateixes transformacions que els altres 
molins per tal de moure maquinària tèxtil, i va ser arrendat i sub-arrendat en moltes 
ocasions, tot i que en aquest cas, el propietari també l'utilitzà ja que era també fabricant de
 “panyos”.

Segons diu A. Castells, el 1878 els germans Fontanet Casalí van crear una papereria al 
molí on, el 1919, fabricaven paper d'estrassa i cartró. L'activitat paperera es mantingué en
 actiu fins el 1947, quan aquesta indústria es traslladà a Barcelona.

Fou la mateixa família Fontanet que hi introduí l'ús del vapor a finals del segle XIX, i també
 l'electricitat (AHS.AMH 258, exp. 212/1917; AHS.AMH 259, exp. 235/1917).

Tot i així, documentalment es constata que aquesta indústria deuria conviure amb la 
d'acabats tèxtils, ja que hi ha una llicència d’obres del 1936 d'obres per a la construcció 
d'una nau a nom de Feliu Griera Crespí, com a representant de Industrias Auxiliares Prat.

Entre els anys 30 i 60 del segle XX, van realitzar moltes modificacions al molí, de la mà de

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Tot i que la xemeneia es conserva escapçada pel coronament i amb la part 
superior del cos malmesa, és una mostra de la tipologia de xemeneies 
separades del conjunt industrial, en aquest cas situada a la part alta del 
tal·lús est.

Aquest molí es va vaporitzar l’any 1882, però la xemeneia original no s’ha 
conservat. La xemeneia actual és
posterior, i molt probablement es va projectar vers el 1941.
L’establiment industrial actual, molt transformat, encara està en 
funcionament.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Molí de l'Amat AI.011.EA

Bibliografia ARGEMÍ RELAT, Mercè; MASAGUÉ I TORNÉ, Josep M.: L'aprofitament hidràulic al riu 
Ripoll: molins i hortes, un patrimoni que desapareix. dins Arraona: revista d’història, núm. 
27, 4a època, 2003.

BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

CASTELLS PEIG, Andreu: L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1961.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

 l'empresa Industrias Auxiliares Prat. La gran majoria van ser ampliacions i instal·lacions 
de calderes a partir d'un nucli inicial del què sembla que encara se’n conservava la 
xemeneia de finals del segle XIX i la sèquia (AHS.AMH 427, exp. 106/1936; AHS D4 
12886 exp. 81 i 217; AHS D4 12946 exp. 1615).

Actualment, les instal·lacions són ocupades per Aprestos de Laneria SA, empresa creada 
l’any 1968 que cap a finals del segle XX realitzà modificacions importants de l'espai fabril 
que transformaren totalment l'aspecte del conjunt industrial. Durant aquestes reformes, 
podrien haver desaparegut les restes de l'antic molí, tot i que hi ha indicis de què encara 
en queden alguns edificis relacionats amb la llicència d'obres dirigida per Arnau Izard.
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Xemeneia del Molí de l'Amat AI.011.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Xemeneia del Vapor de l'Escapçat AI.012.EA

DADES BÀSIQUES

426228 y = 4598457Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-27

Altres denominacions Fàbrica d'Antoni Salas

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Samuntada, de, s/n
Carrer  Fra Luís de León, de, 152
Carrer  de Calders, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor de l'Escapçat AI.012.EA

Manel Folguera i Duran, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva
 sobre una base d’un perfil complex de revolució i és acabada superiorment per un 
coronament complex.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. La construcció és amb maons aplantillats. Podem veure en el cos 
d’aquesta xemeneia els efectes de diferents
reparacions i/o reconstruccions, particularment a la part alta. Més recentment es va 
reforçar amb un anellat metàl·lic que es distribueix
al llarg de l’alçada.

La base és de planta circular estructurada en tres nivells. És formada per un conjunt de 
motllures de revolució que parteix d’un con truncat, a la part més baixa. En aquest nivell 
més baix i atalusst , s’hi obre la portella de neteja i manteniment interior. El segon nivell 
està format per 6 filades de maons col·locats en horitzontal, sobre les quals hi ha una 
última filada de maons col·locats en vertical. Per sobre d'aquest hi ha un tercer nivell 
format per maons de quart de circumferència col·locats en vertical. Per tant es pot detallar
 que l’estructura de la base és d’una gran expressivitat plàstica i continuen a sobre amb 
perfils rectes i de quart de cercle, convex i còncau, escalonats i intercalats. Ja en el cos 
pròpiament dit, tenim un tram a la part baixa d’aquest cos que és ornamentat mitjançant 
unes parelles de columnes formades en enfondir unes peces de maó situades en la 
mateixa vertical i en filades alternades. Aquest tram és coronat per un anell ressaltat fet 
amb peces aplantillades que, juntament amb les peces que formen els quart de cercle, 
són disposats a sardinell.

El coronament, que no és correspon amb el de la xemeneia original, segons el projecte, 
és dels que considerem d’ornamentació complexa i és constituït, començant per la part 
més baixa, per un fris de rectangles que donen la volta a tot el perímetre i es formen amb 
l’avançament dels maons corresponents a l’emmarcament. Sobre aquest fris arrenca un 
conjunt de filades formant un escalonat invers, a sobre s’hi forma un anell de dos gruixos 
de maons aplantillats. Per sobre continua un curt tram de xemeneia. 

Alçada de la xemeneia: 38,02 m (36 m segons projecte).

Context Del que va ser el conjunt industrial, situat a la zona de l'eixample esquerre de l'Avinguda 
de Barberà, només en queden la nau original i la xemeneia. Es troba al carrer de Fra Luis 
de León, 152 (pati de parvulari del CEIP Amadeu Vives, sector Sant Oleguer).

Ús actual Centre d'ensenyament CEIP Amadeu Vives

Cronologia 1897

Ús original/altres Indústria llanera

 

Estat conservació Bo;  La xemeneia ha estat objecte de restauració o rehabilitació contemporàneament

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.12

Valor històric La xemeneia i el vapor, que es dedicava a la indústria tèxtil llanera, es van 
construir l’any 1897, per encàrrec del fabricant Manuel Salas. Una part del 
conjunt industrial es va rehabilitar i condicionar com a centre educatiu l’any 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor de l'Escapçat AI.012.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

Informació històrica El 1896, en Manel Salas va presentar un projecte a l'Ajuntament per tal de construir una 
nau industrial longitudinal al carrer Fra Luís de León signat pel mestre d'obres Gabriel 
Batllevell. Un any més tard, presentà una modificació al projecte, aquest cop signat per 
l'enginyer Manuel Folguera, per a la instal·lació d'un generador “Belleville” i una màquina 
de vapor, sistema balancí, de 50CV nominals construït pels Talleres Nuevo Vulcano i la 
xemeneia relacionada. A partir d'aquest moment, es van anar succeint els projectes per a 
l'ampliació del conjunt, fins al 1899, ocupant tota l'illa compresa entre l'Avinguda Barberà i
 els carrers Calders, Samuntada i Fray Luís de León. 

La següent intervenció fou el 1909, quan es féu un canvi en el sistema d'energia passant 
del vapor per l'energia a gas amb la instal·lació d'un motor a gas de 100CV efectius, tipus
 Winterthur, amb una fàbrica de gas pobre. Aquest projecte estava signat pel mateix 
enginyer.

El gas fou substituït per motors elèctrics, que els mateixos llogaters van anar instal·lant a 
partir de 1915.

El vapor es destinava a la producció del propietari i també al lloguer de força motriu i 
d’espais. Alguns del empresaris dels moments inicials van ser Antonio Marcet, Juan Oriac,
 Prats i Comp (Filatura de llana) i Bracons e Hijos a més del propietari, que a partir del 
segle XX fou Antoni Salas Pont. L’any 1991 es remodelà el conjunt del vapor, per 
adaptar-lo als requeriments d’una escola pública de dues línies.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

1995.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell, amb la 
recuperació dels espais industrials per a nous usos, en aquest cas 
educatius.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny molt ornamentat i treballat segons 
un sistema constructiu derivat dels manuals pràctics per aquestes 
construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia
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Xemeneia del Vapor de l'Escapçat AI.012.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric" al carrer de Calders. 
Premis Bonaplata de restauració 1996 /1997

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.
                                                                                                                          
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor de l'Escapçat AI.012.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Xemeneia de la fàbrica Garriga Germans AI.013.EA

DADES BÀSIQUES

426241 y = 4599375Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Fèlix Amat, de, s/n
Carrer  Turull, de, s/n
Carrer  de Bosch i Cardellach, s/n
Carrer  de Blasco de Garay, s/n
Plaça  de Beatriu de Dia, s/n
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Xemeneia de la fàbrica Garriga Germans AI.013.EA

Arnau Izard i Llonch, enginyer

Elements La base és un prisma secció quadrada de mínima alçada que deriva en un octògon per 
donar pas al fust de la xemeneia, l'autèntic protagonista. El fust cilíndric de la xemeneia, 
més estret a la part superior que a la base, té un coronament senzill, que comença amb 
una anella de maó sobresortint i una altra anella a una certa distància de la boca. La 
xemeneia és de fàbrica de maó ceràmic vist, amb un eixamplament a la base quadrada 
per passar a la secció circular del fust. La major part del fust compta amb una sèrie de 
cèrcols metàl·lics vistos. 

A nivell més precís, es pot indicar que el cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que 
es genera a partir d’una circumferència i és rematat per un anell. El cos és realitzat amb 
maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del perímetre del cos en aquell 
punt. Quan es va restaurar en urbanitzar la plaça s’hi va introduir uns congrenys, 
encastats en el cos queactualment es poden observar pintats de gris.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada de poca alçada i que té 
l’amplada del diàmetre del cos en aquest punt.

Aquesta base es transforma en octogonal per rebre el cos de la xemeneia. El pas de 
quadrat a octàgon es fa mitjançant uns triangles invertits situats en les diagonals del 
quadrat i que tenen la base pròpia en el costat d’aquest octàgon que és perpendicular a 
aquestes diagonals i el vèrtex en el corresponent del quadrat. 

El coronament parteix de l’anell que remata el cos i és constituït per un curt tram de cos 
cilíndric que és acabat amb un altre anell format per quatre filades escalonades, de 
diàmetre més gran que el del cos en aquest punt. La tapadora metàl·lica que la cobreix és
 un nou element que es va introduir en l’última intervenció. 

Alçada de la xemeneia: 26,14 m.

Context Del que va ser el conjunt industrial, només en queda la xemeneia a la plaça de Beatriu de
 Dia, a l'eixample esquerra de la Rambla, resultant de l’enderroc de la fàbrica i de la recent
 construcció de dos edificis d’habitatges plurifamiliars.

Ús actual Element dins plaça pública

Cronologia 1962

Ús original/altres Industria tèxtil llanera

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.16

Valor històric

Valor urbanístic

La xemeneia es conserva sencera. La fàbrica es dedicava a la indústria 
tèxtil llanera (filatura d’estam, tissatge i tints) i va ser enderrocada l'any 
1992.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell. Referent 
posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Xemeneia de la fàbrica Garriga Germans AI.013.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric".

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

ENRICH, Roser; Els mostraris. Creacions i història del tèxtil sabadellenc. Arraona: revista 
d'història, Núm.: 33, 4a època, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica L'origen de l'empresa el trobem a la societat creada el 1865 a nom de Costa Garriga i 
Fontcoberta, que sota la direcció de Joaquim i Pere Garriga Amigó, passaria a 
anomenar-se Garriga Hermanos y Cia l’any 1875. A la mort del primer el 1911, en Pere 
Garriga passà a ser el director i a partir de 1918, foren els seus fills Joaquim i Pere 
Garriga Casals qui, sota la denominació de Sucesores de Garriga Hermanos la dirigiren. 
El 1952 i fins 1988 passà a estar registrada com a Sucesores de Garriga Hermanos i el 
1962 aixequen la nova fàbrica i aquesta xemeneia al carrer de Fèlix Amat, ara plaça de 
Beatriu de Dia. L'empresa es va dedicar sobretot a la filatura i tissatge de llana i estam, i a
 partir dels anys 80 Lanitex comprà el nom Garriga Hermanos, amb tots els articles i 
referències.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Tot i que la xemeneia és constituïda per un cos de forma troncocònica, de 
planta circular que s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada 
superiorment per un coronament senzill, la seva esbeltessa és 
extraordinària.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la fàbrica Garriga Germans AI.013.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor Bonaventura Brutau AI.014.EA

DADES BÀSIQUES

426044 y = 4599301Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia de l'antic Vapor d'en Palà

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Fèlix Amat, de, s/n
Carrer  Sallarès i Pla, de, 160
Carrer  de Bosch i Cardellach, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor Bonaventura Brutau AI.014.EA

Desconegut

Elements Del que va ser el conjunt industrial, només en queda la xemeneia. La xemeneia no 
presenta una base ben delimitada, sinó que el fust s'inicia directament de la base en forma
 de campana. El coronament està format per una anella molt gruixuda de maons perforats.
 A nivel descriptiu és acurat es pot expressar que la xemeneia és constituïda per un cos 
que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base, també, circular 
formada per un perfil de revolució còncau semblant a un cavet.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell 
que sobresurt del perímetre de la xemeneia.

La base es forma amb la disminució gradual del diàmetre, en recular els maons fins a 
connectar amb el del cos, de forma contínua i seguint un perfil circular còncau de 
revolució que l’hi dona tota la volta.

El coronament és constituït per un gran i gruixut anell, format per tres filades de maons 
perforats (tipus “gero”) i un de massís, de diàmetre força més gran que el del cos de la 
xemeneia en aquest punt. La unió amb al cos per la part de sota de l’anell és mitjançant 
dos anells que redueixen els diàmetres progressivament. Sobre l’anell gran continua un 
curt tram de xemeneia fins l’alçada prevista per la boca de la xemeneia. La part superior 
de la xemeneia, inclòs el coronament, van ser refets i el nou acabament va ser fet amb 
maons perforats corrents, tipus “gero”, posats de través, excepte els dos anells que 
graduen la diferència de diàmetres i la primera filada de l’anell gran, que són de maons 
aplantillats, recuperats del coronament anterior. 

Alçada de la xemeneia: 33,20 m.

Context Xemeneia que formava part de l’antic vapor. En l’actualitat la xemeneia es troba dins el 
pati de l’Escola Pública Joanot Alisanda, i és l’únic vestigi que resta del conjunt fabril situat 
a l'Eixample, sector centre.

Ús actual Centre d'ensenyament CEIP Joanot Alisanda

Cronologia 1856-1896

Ús original/altres Indústria cotonera

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.17

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La xemeneia es conserva pràcticament sencera, al pati del CEIP Joanot 
Alisanda. El vapor, del qual només en resta la xemeneia, es va començar a 
construir l’any 1856 i es dedicava a la indústria tèxtil cotonera. La xemeneia 
ja es documenta l’any 1896.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell. Referent 
posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes, valors 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor Bonaventura Brutau AI.014.EA

Observacions Senyalització "xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric" (al carrer de Sant Oleguer i 
al carrer de Fèlix Amat).

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El 1856, Bonaventura Brutau Estop va construir el vapor d'en Palà, que ja des del principi 
va funcionar com una indústria cotonera. Els fills Jaume i Bonaventura Brutau Manent i el 
gendre Bartomeu Terradas van continuar l'empresa a partir del 1878, amb el nom de 
Sucesores de Bonaventura Brutau. Finalment l'empresa Sucesores de Bonaventura 
Brutau va crear una planta també a Montcada i després de la Guerra Civil l'activitat a la 
fàbrica de Sabadell pràcticament es va anul·lar. L'empresa va tancar el 1978.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

reforçats a partir de l'esveltesa.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor Bonaventura Brutau AI.014.EA

Fotografia del bé Detall placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Valentí Casas AI.015.EA

DADES BÀSIQUES

425563 y = 4599599Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia del Vapor d'en Folguera - FYTISA

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Pau, de, s/n
Carrer  Sant Pere, de, s/n
Carrer  de Migdia, s/n
Carrer  de l'Espirall, s/n
Plaça  Joan Oliu, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Valentí Casas AI.015.EA

Antoni Forrellad i Solà i Josep Salvador i Roig, enginyers

Elements La xemeneia presenta una base alta de prisma quadrangular, lleugerament més estret a la
 part superior amb una filada de maons sobresortint a mode de cornisa. El fust de la 
xemeneia que ve a continuació, és circular també més ample a la part inferior que a la 
superior, amb maons aplantillats. El coronament és senzill i només presenta una anella de
 maons sobresortints a una certa distància de la boca. Aquest acabament va ser refet i 
modificat cap a 1983. 

Aquesta xemeneia va sofrir un redreçament, l’any 1983, que li va treure alçada i simplificar
 l’anell del coronament. Aquesta reparació va introduir-hi un canvi de material en fer el tros
 reedificat amb maons perforats tipus “gero”, sense aplantillar i disposats de través. També
 van introduir-hi l’anellat metàl·lic de la part alta i, en la restauración més recent, quan van
 edificar els habitatges i van urbanitzar la plaça se li va introduir dos congrenys, encastats 
al cos, per sobre de la base.

Durant la construcció dels habitatges nous i l’aparcament subterrani es va recalçar la 
xemeneia fins a un total de 3 soterranis, deixant 2 metres dels fonaments antics enterrats,
 en una obra projectada per l’enginyer Enric Xercavins i Valls. 

La xemeneia és de fàbrica de maó ceràmic vist. Amb una descripció més acurada es pot 
esmentar que el cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una
 circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que 
sobresurt del perímetre de la xemeneia.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada coronat per una senzilla cornisa
 que forma una motllura mitjançant la volada d’una filada de maons de pla i una altra a 
sardinell.

El coronament és constituït per un anell, format per una filada de maons perforats, com els
 del tros refet, de diàmetre més gran que el del cos en aquest punt. La tapadora metàl·lica
 que la cobreix és un nou element introduït en l’última intervenció.

Alçada de la xemeneia: 27,55 m (30,75 m segons projecte, inclosa la base semisoterrada).

Context Del que va ser el conjunt industrial, només en queda la xemeneia, a l'eixample dret de la 
Rambla.

Ús actual Element en plaça pública

Cronologia 1943 / Reforma 1983

Ús original/altres Indústria llanera

 

Estat conservació Bo;  Va ser rehabilitada durant la construcció d'un aparcament subterrani del bloc de pisos
 adjacent.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau / 
V.52.AM Carrer de Sant Pere

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.18

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Valentí Casas AI.015.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric"

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Fytisa (Fieltros y Tejidos industriales) va ser creada el 1946 per a la fabricació de feltre de 
llana. L’any 1943, en Ricardo Soler va crear Ricard Soler y Compañía tot i que ja des dels
 anys 30 havia treballat en solitari en la fabricació de feltres i teixits doblement premsats. A
 partir de 1946, serien els seus fills Rafael i Pere Soler Nogués qui portarien la gerència de
 Fytisa, tot just acabada de constituir. A partir de 1979, l'empresa amplià els seus 
productes a través de la creació de Tèxtil Olius a Olius (Lleida) i Barberà del Vallès. A 
partir de 2005 però, centrà tota la producció a Olius, tot i tenir la seu social a Sant Cugat 
del Vallès. Actualment, té altres seus a Bèlgica i el Brasil. 

En aquest mateix indret hi havia hagut el vapor d’en Folguera (1844), un dels primers 
vapors tèxtils de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La xemeneia es conserva pràcticament sencera. La fàbrica es dedicava a 
la producció de feltres. En aquest indret hi havia hagut el vapor d’en 
Folguera (1844), un dels primers vapors tèxtils de Sabadell.

Referent posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta. 
L’espai es va transformar i urbanitzar de nou entre els anys 2002-2003, 
amb la construcció de pisos, el CAP del Centre i una plaça pública.

Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular 
que s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un 
coronament senzill.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Valentí Casas AI.015.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall placa Detall placa

Equip redactorEquip redactor

Detall

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Granja del Pas AI.016.EA

DADES BÀSIQUES

425696 y = 4597202Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-29

Altres denominacions Bóbila dels Baranera

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Leonardo da Vinci, de, s/n
Parc  Central del Vallès



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Granja del Pas AI.016.EA

Desconegut

Elements Es tracta de l'única xemeneia de Sabadell conservada relacionada amb una bòbila. 
Actualment presenta un acabat de maó massís.
 
La xemeneia està constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que 
s’eleva sobre una base de forma prismática de base quadrangular i forma lleugerament 
trapezoïdal de poca alçada, on trobem l’entrada per al manteniment, i és acabada 
superiorment per un coronament senzill format per un sol anell molt poc destacat.
El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Per a la 
construcció es van utilitzar maons aplantillats. Aquests senyalen les diferents 
reconstruccions a què ha estat sotmesa per reparar-la quan s’esberlava o refer-la quan 
s’inclinava.

La base és formada per un prisma de planta quadrada, de poca alçada i completament 
llis, tot i que té la part superior molt degradada i no permet determinar si hi havia o no cap 
tipus d’acabament destacat. A una de les cares hi ha la portella que donava accés a 
l’interior per netejar-la; té un arc rebaixat fet amb maons disposats en sardinell.

La xemeneia no té un coronament ornamental, però sí que és acabada amb un anell 
metàl·lic que li dóna una finalització diferenciada. 

Alçada de la xemeneia: 27,75 m.

Context Xemeneia localitzada al Parc Central del Vallès, com a construcció aillada al parc, prop de 
la Granja del Pas.

Ús actual Element dins zona verda

Cronologia 1945-1949

Ús original/altres Bòbila

Estructura/Interior Basament semienterrat. La part primcipal del fust de la xemeneia presenta una imatge 
sòlida; per contra l'important desplom superior la fa inestable en aquesta zona.

Situació de risc Altres riscos;  Desplom que pot comportar caiguda de la part del coronament.

Estat conservació Regular;  Important desplom a la part del coronament. El mateix coronament està en 
posició inestable.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.19

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Els Baranera van ser primer masovers i després propietaris de la Granja 
del Pas. Explotaven aquesta teuleria que proveïa de material constructiu a 
les primeres promocions de pisos
del sud de Sabadell que s'acabaria configurant com el barri de Campoamor.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura periurbana de la ciutat de Sabadell.

Tot i la seva senzillesa, es tracta d'un bé singular, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica característica i el seu disseny 
amb un sistema constructiu derivat dels manuals pràctics per aquestes 
construccions concretes.

Es conserva sencera. És l’única xemeneia de bòbila que s’ha conservat a 
Sabadell.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Granja del Pas AI.016.EA

Bibliografia RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Els Baranera van començar com a masovers a la Granja del Pas, abans Font del Pla, i 
finalment van ser-ne els propietaris. En els terrenys d'aquesta finca agrícola i ramadera 
s'hi va instal·lar una bòbila per fabricar material de construcció per als primers edificis del 
barri de Campoamor.

Els Baranera eren oriünds de Vic, segons dades internes del MHS facilitades per un dels 
germans Soley-Marquès, veïns de la Creu de Barberà que tenen propietats limítrofs amb 
les dels Baranera i amb qui havien discutit la propietat, tot i tenir els Soley les escriptures 
de propietat. 

Van ser masovers de la Masia de la Granja del Pas, propietat del Sr. Sebastià Pascual 
Bofarull des del 1093 o 1904, un negrer de Barcelona que l’havia comprat a la família Font
 Gili. El seu fill, Pascual Font, la va vendre als Baranera entre els anys 1954 o 1955, 
després d’haver muntar un negoci que no va prosperar.

La família Pascual Font havien creat la immobiliària “Pascual Font” a final dels 40 o 
principi dels 50 del segle XX, i van construir els pisos del final del passeig del Comerç en 
terreny de la bòbila dels Baranera. No en van vendre cap i a causa d’això, es van 
pràcticament arruïnar. Degut a aquest fet, el notari Jesús Led va comprar diverses finques
 a baix preu. Són els pisos de SAIDA (Sociedad Anónima Industria del Algodón).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Granja del Pas AI.016.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de cal Bros AI.017.EA

DADES BÀSIQUES

426018 y = 4599386Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia de la fàbrica Bros

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Oleguer, de, s/n
Carrer  Gurrea, de, s/n
Carrer  de Sallarès i Pla, s/n
Carrer  Bosch i Cardellach, de, 67



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de cal Bros AI.017.EA

Arnau Izard i Llonch, enginyer

Elements Xemeneia que formava part de l’antic vapor, actualment enderrocat. La xemeneia, que es 
veu amb dificultat des del carrer, s’aixeca sobre una base quadrada, d’uns 45 cm d’alçada,
 que redueix l’amplada dels quatre costats fins a trobar la corresponent al cos amb la 
reculada progressiva de 4 filades de maons. La transformació de planta quadrada de la 
base a la planta octogonal del cos es realitza mitjançant uns triangles invertits, situats a la
 diagonal de la base, que tenen la base pròpia en el costat del cos que és perpendicular a 
la diagonal i el vèrtex en el corresponent del quadrat de la base.
 
El fust és octogonal, i a la part superior, el coronament arrenca d’un anell que remata el 
cos que a partir d’aquest punt, pren la forma d’un prisma recte acabat superiorment amb 
una cornisa volada. Les cares del prisma són ornades amb uns plafons rectangulars 
enfondits amb els costats laterals dentats. La cornisa és constituïda per dues motllures 
superposades i formades, cada una, per filades de maons de manera que cada una 
sobrevola la inferior. En una descripció més acurada es pot esmentar que el cos té la 
figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un octàgon i és 
acabat amb un anell de planta, també octogonal, que constitueix un congreny de 
reforçament, fet de formigó armat, que sobresurt del parament de les cares del cos. Per la
 construcció d’aquest element es van utilitzat maons normals a les cares i aplantillats per 
formar les arestes.

La base és constituïda per un prisma de base quadrada, d’uns 40 cm d’alçada, que 
redueix l’amplada dels quatre costats fins a trobar la corresponent al cos, en aquest punt. 
La reducció es forma amb la reculada progressiva de 4 filades de maons. La 
transformació de planta quadrada de la base a la planta octogonal del cos es realitza 
mitjançant uns triangles invertits, situats a la diagonal de la base, que tenen la base pròpia
 en el costat del cos que és perpendicular a la diagonal i el vèrtex en el corresponent del 
quadrat de la base.

El coronament arrenca d’un anell que remata el cos i pren, a partir d’aquí, la forma d’un 
prisma recte de base octogonal, el qual és acabat superiorment amb una cornisa volada. 
Les cares del prisma són ornades amb uns plafons rectangulars enfondits amb els costas 
laterals dentats. La cornisa és constituïda per dues motllures superposades i formades, 
cada una, per filades de maons de manera que cada una sobrevola la inferior. 

Alçada de la xemeneia: 45 m (41 m segons projecte).

Context Instal·lacions industrials ubicades al carrer de Bosch i Cardellach, al sector esquerra de 
l'Eixample de Sabadell, en un a finca que es disposa de nord a sud, al centre d’una illa 
d’habitatges.

Ús actual En desús

Cronologia 1954

Ús original/altres Xemeneia de la indústria tèxtil (tints)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.22

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de cal Bros AI.017.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El primer document relacionat amb l'espai és una llicència d'obra a nom de Joan Bros 
Cardó i signada pel mestre d'obres Francesc Renom al 1902 (AHS.AMH 220 exp. 
38/1902).En aquesta llicència es demana permís per a la construcció de dos coberts i a 
través dels plànols podem veure que es construeixen dues naus paral·leles entre elles 
amb un pati al centre, des de l’entrada fins al fons de la propietat. Més endavant, cap als 
anys 20, es portaren a terme ampliacions, però sembla que les restes que es conserven, 
sobretot la xemeneia de 45m d’alçada construïda el 1954 segons projecte de l’enginyer 
Arnau Izard Llonch, estarien relacionades amb Pere Bros Pinosa, amb una llarga tradició 
familiar en el ram dels tints. 

Els fills de l'anterior, en Joan i l'Antoni Bros Prats i els fills del segon, Pere i Jordi Bros 
Marcet, van ampliar les instal·lacions a la carretera de Prats, a tocar de Sant Vicenç de 
Jonqueres, per traslladar-hi la fàbrica el 1974 fins l’actualitat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La xemeneia es conserva sencera. Pertanyia a la fàbrica de tints de Pere 
Bros Pinosa.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura periurbana de la ciutat de Sabadell. S’aixeca 
en un pati interior d’una petita part conservada del conjunt industrial 
original, tancat i en desús.

Xemeneia constituïda per un cos de forma de tronc de piràmide, de planta 
octogonal, que s’eleva sobre una curta base quadrada i és acabada 
superiorment per un coronament amb ornamentació complexa.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de cal Bros AI.017.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

AHS



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Rovira AI.018.EA

DADES BÀSIQUES

426106 y = 4599994Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia del Vapor Sampere, Xemeneia Francesc Sampere i Germa

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Indústria, de la, s/n
Carrer  Illa, de l', s/n
Carrer  de la Concepció, s/n
Carrer  de l'Estació, s/n
Plaça  Frederic Mompou, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Rovira AI.018.EA

Francesc Izard i Bas, enginyer

Elements La xemeneia no presenta base de manera que el fust arriba fins a terra, tot i que la part 
baixa és clarament més ampla que la resta. 

El fust és més estret a la part superior, amb un coronament complex que s'inicia amb un 
parell d'anelles sobre les que hi ha unes línies de maons aplantillats. Sobre aquests es 
forma la boca de la xemeneia amb unes cartel·les o mènsules col·locades de forma radial 
formades per un esglaonat de maons, i per sobre, s’hi disposa el final de coronament amb
 unes línies de maons aplantillats que formen un coronament exvassat. 

Alçada de la xemeneia: 36,70 m.

Context Del que va ser el conjunt industrial, només en queda la xemeneia, ubicada a la placa de 
Frederic Mompou, a la zona est del centre de Sabadell, a tocar de l'antiga estació del nord.

Ús actual Element dins plaça pública

Cronologia 1918

Ús original/altres Indústria llanera

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM Carrer de l'Illa / V.18.AM 
Carrer de la Indústria

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.23

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La fàbrica de Francesc Sampere i germans es configurà entre els anys 
1904 i 1920, molt a prop de l’antic vapor d’en Rovira. Es dedicava a la 
indústria tèxtil llanera (filatura, tissatge, tints i aprestos i acabats).

Contribueix a l'evolució i transformació de l'estructura urbana a l'entorn del 
teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la posició propera a una 
important via de comunicació, l'estació, com una dotació estratègica en la 
formació de la ciutat.

Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta 
circular que s’eleva sobre un sòcol circular i és acabada superiorment per 
un coronament complex de gran bellesa.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Rovira AI.018.EA

Observacions Senyalització "Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric"

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

ENRICH, Roser; Els mostraris. Creacions i història del tèxtil sabadellenc. Arraona: revista 
d'història, Núm.: 33, 4a època, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El 1904, Francesc Sampere va crear, juntament amb el seu germà Joan, la societat 
Francesc Sampere i Germà. El 1912, van construir la seva fàbrica moguda amb 
electricitat, entre els carrers de les Tres Creus, Turull, Bèlgica (ara Jardí) i Sallarès i Pla. 
Aquesta fàbrica estava dedicada als teixits per a ordres religiosos i de novetats d'estam. 
El 1918, per tal de dotar la primera fàbrica de tints i acabats, van construir les naus a 
l'actual Plaça de Frederic Mompou, de la qual només en queda la xemeneia projectada 
per l'enginyer Francesc Izard. A partir del 1923, l'empresa canvià el seu nom pel de 
Francesc Sampere i Germans, amb la incorporació de Josep Sampere. Un dels fill d'en 
Francesc va constituir l'empresa Josep M. Sampere Gorina (1955-1964) i Sampere Gorina
 SA (1964-1978).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Vapor d'en Rovira AI.018.EA

Fotografia del bé Detall placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall placa

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Molí de l'Oriac AI.019.EA

DADES BÀSIQUES

424635 y = 4602716Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-08

Altres denominacions Xemeneia de Tintsi Aprestos Casanovas Argelaguet

Adreça/es

Emplaçament

Carretera  Prats de Lluçanès, de, km 3,5
riu Ripoll (marge dret)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Molí de l'Oriac AI.019.EA

Camilo Dòria Puig-Oriol, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base circular de poca alçada i és acabada superiorment per un coronament 
senzill.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un senzill 
anell que sobresurt del perímetre de la xemeneia. Tota l’alçada del cos, incloent-hi la 
base, presenta un anellat metàl·lic.

La base és constituïda per un cilindre de diàmetre més gran que el del cos en aquest punt. 
Per salvar la diferència de diàmetres es realitza amb un joc de dobles filades que 
s’escalonen d’un diàmetre a l’altra.

El coronament és constituït per dos anells i un curt tram de cilindre. Els anells són de 
diferent diàmetre, el de sota és format per dues filades de maons aplantillats i el de sobre, 
de diàmetre més gran, té un gruix de quatres filades, per sobre del qual continua un curt 
tram de cilindre. Aquest cilindre superior secciona un con que té de planta l’anell superior. 

Alçada de la xemeneia: 34,87 m (34,40 m segons projecte).

Context Xemeneia situada dins l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll. A la riba dreta del mateix, sota 
la fàbrica de La Llanera. 

L'establiment industrial ja no existeix (va ser enderrocat l’any 1995), només en resta la 
xemeneia, sencera i isolada. Anteriorment, en aquest indret hi havia l’antic molí de l’Oriac, 
el qual disposava d’una altra xemeneia (ca. 1917) que no s’ha conservat.

Ús actual En desús

Cronologia 1947

Ús original/altres Molí fariner / Molí draper o bataner (primer terç s. XIX)

 

Estat conservació Bo;  Estat de conservació correcte en el seu aspecte exterior gràcies a l'anellat dels 
cèrcols metàl·lics que es disposen a altures diverses.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.19.BARP Molí de l'Oriac

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.24

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de Sabadell i, 
en concret, de les construccions situades en les vores del riu Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia del Molí de l'Oriac AI.019.EA

Bibliografia BOLÓS MASCLANS, Jordi; NUET BADIA, Josep: La sèquia Monar i els molins del riu 
Ripoll, Quaderns de Patrimoni IV, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1998.           

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Molí fariner. Dins el primer terç del s. XIX, molt probablement ja actua com a molí draper o 
bataner.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Xemeneia
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Xemeneia del Molí de l'Oriac AI.019.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia històrica

WebEquip redactor
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Xemeneia de Cal Vinardell AI.020.EA

DADES BÀSIQUES

425748 y = 4598674Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Xemeneia de la carretera de Barcelona

Adreça/es

Emplaçament

Carretera  Barcelona, de, 320
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Xemeneia de Cal Vinardell AI.020.EA

Ramon Vall i Rimblas, enginyer. (Projecte signat per Francesc Teixidó,
col·laborador seu)

Elements Del conjunt, només es troba catalogada la xemeneia, que segons el projecte, és en realitat
 d'una doble xemeneia de la que en podem veure només la exterior.

La base és un prisma quadrangular i la xemeneia és de secció circular amb coronament 
que comenca a partir d'una línia de maons en vertical que no sobresurt del fust de la 
xemeneia i que serveix també per tapar el congreny de formigó que es troba a l'interior. A 
partir d'aquest punt, la disposició dels maons va dibuixant una circumferència cada vegada
 més ampla que acaba el coronament amb una anella de maons de vàries filades. Segons
 una descripció més acurada es pot afirmar que la xemeneia està constituïda per un cos 
que té forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca sobre una base prismàtica i és 
acabat superiorment per un coronament senzill, però estèticament innovador.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que 
sobresurt del perímetre de la xemeneia. 

Segons el projecte el cos és constituït per una doble xemeneia, una dins de l’altra. La de 
dins és la camisa i té la forma d’un cilindre que és construït per un sol gruix de maons 
aplantillats, la de l’exterior, és la que té la forma troncocònica que podem contemplar i 
que, per la construcció, es van utilitzar maons aplantillats disposats segons s’indicaven en 
les plantilles oportunes.

El coronament és constituït per un anell format per cinc filades de maons aplantillats, de 
diàmetre més gran que el del cos de la xemeneia en aquest punt. La volada de l’anell es 
suavitza, inferiorment amb la disminució gradual del diàmetre, al recular els maons 
inferiors fins a aconseguir el diàmetre del cos, sense solució de continuïtat, i seguint un 
perfil circular còncau. Aquest element només presenta un element diferenciat que és 
l’anell constituït per l’aplacat de rajoles comuns disposades verticals i sense sobresortir 
del parament del cos. Aquest aplacat tapa el congreny de formigó que es troba situat en 
aquest punt.
 
Alçada de la xemeneia: 30 m.

Context Conjunt industrial construït a partir de 1924 i format bàsicament per naus de planta baixa 
dins l'illa delimitada pels carrers del Bruc, Sant Sebastià, Ctra. de Barcelona i Narcís 
Monturiol, al barri de Gràcia, sector industrial del sud-oest.

Ús actual En desús

Cronologia 1960

Ús original/altres Indústria auxiliar (cartró)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.35

Valor històric Xemeneia d'una indústria auxiliar del tèxtil que s’anà especialitzant 
progressivament en la fabricació de capses de cartró
folrades, plegadors de bombo, tubs de cartró per enrotllar les peces de tela 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Xemeneia de Cal Vinardell AI.020.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Vinardell, S. A.: http://www.guiadeprensa.net/textil-moda/industria-textil/vinardell.html 
(darrera consulta febrer 2018).
                                                                                                  
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Vinardell SA, va ser fundada el 1924 per Joan Vinardell Camps. En un primer moment, 
només elaborava capses de cartró folrades i fins a 1936 va ampliar la seva activitat amb 
els plegadors bombo destinats a teixits de senyora. A partir dels anys 40 del segle XX, la 
demanda creixent de la confecció va fer que es dediquessin a la fabricació de tubs de 
cartró per enrotllar-hi les teles i cap als anys 50 va començar a fabricar planxes de cartró 
gris, per plegadors de cartró per roba d'home.

A partir de 1959 va començar a elaborar paper reciclat per al seus productes i cap a finals
 del segle XX també el produïa per a la venda. Actualment està tancada i en desús.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

i planxes de cartró per als plegadors de la panyeria.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Xemeneia que es conserva sencera i és constituïda per un cos que té 
forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca sobre una base 
prismàtica i és acabat superiorment per un coronament senzill, però 
estèticament innovador.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Xemeneia de la Universitat AI.021.EA

DADES BÀSIQUES

426500 y = 4599791Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Xemeneia de cal Mainou i Cia. Balaguer Hilados SA.

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Tres Creus, de les, 215
Carrer  Bonavista, de, 79
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Xemeneia de la Universitat AI.021.EA

Manuel Folguera, enginyer (?)

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular. Aquesta 
xemeneia va ser rebaixada, segurament, per evitar que caigués.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència, i és 
realitzat amb maons aplantillats. Va ser rebaixada encara que potser no prou, si 
considerem l’alçada actual. Prop de la boca actual hi ha un congreny metàl·lic per evitar 
una disgregació de la part superior, que de tota manera s’ha anat produint. Malgrat a ver 
estat rebaixada, un tram de la part superior ha sofert una desviació lateral que li ha produït 
un desplom molt evident.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada col·locat sobre un sòcol baix i 
sobresortit i coronat per una senzilla cornisa que forma una motllura escalonada 
mitjançant la volada de maons de pla, dos en el primer esglaó i quatre en el segon. La 
unió d’aquesta base amb el cos de la xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest 
amb una piràmide de poca alçada i de planta el coronament de la base.

Context Conjunt industrial començat a construir a finals del segle XIX i que es troba, actualment, 
dividit en tres parcel·les cadastrals a la cantonada entre el carrer Bonavista i el carrer de 
les Tres Creus.

Es tracta de tres naus industrials, situades dins l'àrea del carrer de Covadonga, paral·leles
 entre elles amb xemeneia i diferents coberts i petits locals a la zona del carrer de 
Bonavista. La nau que es troba més a l’oest, més propera al carrer Bonavista és de planta
 baixa, mentre que les altres, aprofitant el desnivell que s’accentua a mida que ens 
desplacem cap a l’est, són de planta baixa més un pis i soterranis.

Ús actual En desús

Cronologia Entre 1911 i 1934 / Ampliada 1963

Ús original/altres Ordits i encolats

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de l'estructura interior i del basament (no accessible).

 

Estat conservació Regular;  El fust presenta un bon estat de conservació, mentre que el darrer tram i el 
coronament són afectats per un desplom important.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.56.AM  Carrer de les Tres Creus

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.38

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell, a la zona 
de Covadonga, amb la implantació de diverses fàbriques i indústries.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia Balaguer hilados. http://balaguerhilados.com/empresa/ (darrera consulta Febrer 2019)

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 

Informació històrica Segons el projecte de 1911, el conjunt estava format per tres naus paral·leles entre elles i
 perpendiculars al carrer de les Tres creus. L’última d’elles, la que es trobava més a l’est, 
seria la més curta (sense arribar al carrer de les Tres creus) i hauria allotjat l’espai 
energètic. Els petits locals que es trobem al carrer de Bonavista (núm.71, 73-75), a 
continuació cap el nord, podien haver estat construïts a finals del segle XIX pel propietari 
del terreny, en Ramon Casablancas i també en Baudili Mainou, ja al segle XX. 
Posteriorment, formarien part del vapor Mainou. Segons el parcel·lari de 1972, en aquell 
moment ja pertanyien a diferents propietaris que els destinaven a diferents activitats: 
fabricants de mosaics (Antònia Roca Antich, propietària), construcció i reparació de 
maquinària ( Àngel Gómez Ruíz).

Pel que fa a l'empresa Mainou i Cia, promotors del vapor inicial, es documenta per primera
 vegada a les matrícules industrials el 1904, tributant però amb seu a la Carretera de 
Barcelona. Al llistat de centres de treball del 1919-20, apareix al carrer de Bonavista 
cantonada amb el carrer de les Tres creus, amb 28 treballadors. Fins i tot aquell any però,
 apareix a les matrícules industrials tributant a la Ctra. de Barcelona. L'empresa passà a 
Jaume Mainou Doménech, en funcionament fins els anys 90 del segle XX. 

Hi ha indicis de què a partir dels anys 60, la família Balaguer ja estarien ocupant la 
segona i tercera nau a partir del carrer de Bonavista. Segons el web de l'empresa, 
aquesta va ser creada per Sebastià Balaguer Elvira l’any 1961. Tot i així, al parcel·lari de 
1972 hi consta com a propietari en Josep Balaguer Callís, que el 1963 endegà l’ampliació
 de la tercera nau amb adreça al carrer de les Tres creus, 215, un espai independent de 
l’empresa de filatura, sembla que destinat a lloguer a altres empreses. 

En els seus inicis, Balaguer Hilados, era una filatura d'estam dedicada a la manufactura 
de fil per gènere de punt i moda per senyor. Posteriorment, es van especialitzar en fils de 
decoració amb barreges de lli amb fibres sintètiques. Actualment les naus que no es 
troben ocupades per l’empresa Balaguer Hilados, estan llogades a diferents industrials o 
bé estan desocupades, sembla, des del 2009.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà 
i territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Element/s Xemeneia
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Xemeneia de la Universitat AI.021.EA

Observacions L’empresa es dedicava als ordits i encolats. Actualment és un magatzem. Si ens atenem a
 la lectura del cadastre, la segona fitxa del cadastre presenta una nau, paral·lela a la 
primera, de planta baixa i un pis, amb indicis d’un soterrani perpendicular al carrer de les 
Tres Creus però amb entrada des de Bonavista, 79 i Tres Creus, 213. Correspon a una de
 les naus documentades al projecte d'obra del 1911 concretament, la segona de les naus 
paral·leles al carrer de Bonavista, que va patir reformes importants cap els anys 60 del 
segle XX.
 
La tercera fitxa del cadastre és una nau de planta baixa i un pis, amb soterrani, 
perpendicular al carrer de les Tres creus, 215. Paral·lela a les anteriors, apareix al 
projecte de 1911 com la nau més curta i ubicada més a l’est, sense arribar al carrer de les
 Tres creus, on hi havia instal·lades les calderes. L’aspecte actual l’adquirí a partir de 
l’ampliació segons projecte d’obra del 1963.

entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.
                                                                                                                                                
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
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Fotografia del bé Fotografia del bé

AHSEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor Turull AI.022.EA

DADES BÀSIQUES

425822 y = 4600064Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Lau, Cal Sardà, i Vapor Sabadellés

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5902002DG2050B0001XD 6.785 7.396 PB+2

Carrer  Creueta, de la, 26
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Vapor Turull AI.022.EA

Rafael Estany (MO) / Lluis Homs i Moncus, Josep Lacueva i Sanfeliu  (mestre d’obres - 
reforma) / Pere Turull Sallent, promotor

Elements Només en queda un edifici de maó pla en horitzontal i parcialment arrebossat, de planta i 
dos pisos cobert a dues aigues amb facana al carrer de la Creueta.

La façana del carrer de la Creueta, a la planta baixa, només presenta un portal tancat amb
 una porta de fusta de doble batent, amb obertures poligonals als dos angles superiors. El
 portal es troba a l’extrem est de la façana. A continuació per l’oest hi ha el relleu de quatre
 obertures tapiades sota l’arrebossat. Són obertures de finestrals amb arc de mig punt. A 
l’espai de la obertura de l’extrem oest hi ha una instal·lació elèctrica. L’estat 
d’abandonament de l’edifici fa que les obertures de la planta baixa a la façana sud (que 
dóna a la zona blava) també estiguin tapiades amb maó modern, per evitar-ne l’accés.

A la mateixa façana sud, les dues plantes superiors presenten sis obertures cadascuna de
 les mateixes característiques, arc de mig punt a la part superior i tota la vora de maó pla 
en horitzontal i en plec de llibre a la volta. Algunes de les obertures estan parcialment 
tapiades amb maó modern.

A la façana del carrer de la Creueta hi ha cinc finestres per planta, donat que l’espai sobre
 el portal, a l’extrem est, presenta només una finestra en comptes de les dues que hi 
cabrien. Com que les obertures de sobre la porta estan tapiades amb maó massís, 
queden només quatre obertures per planta. Cap de les finestres de l’edifici no té marc ni 
vidre, donat que l’edifici està abandonat de fa anys. Les façanes laterals de la nau, de 
planta baixa i dos pisos, compten amb un ritme regular de finestres d’arc de mig punt. A la
 planta baixa les obertures han estat modificades.

Les façanes laterals mostren una seriació de grans obertures verticals, amb un ritme 
regular, corresponent a la tipologia dels vapors. Als testers corresponien a mitgeres amb 
altres finques.

Actualment, l’arrebossat de revestiment compta amb grans despreniments, que permeten 
veure la fàbrica de maó ceràmic massís dels murs de façana.

La coberta de la nau és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes laterals. 
L'estructura de la coberta està formada per encavallades de fusta, amb tirants metàl·lics. 
Hi ha corretges metàl·liques a la major part de la nau, mentre que la sala petita compta 
amb corretges i llates de fusta i entrebigat de rajola ceràmica.

La coberta inclinada està acabada amb planxes ondulades de fibrociment en la part 
corresponent a les corretges metàl·liques, i amb teula àrab ceràmica en la resta.

Altres elements associats a la coberta són: tortugada i baixants de recollida d’aigües 
pluvials amb elements ceràmics.

Context Conjunt situat a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Del què era el vapor Turull, en el 
moment de la catalogació bona part de la superfície l’ocupa un aparcament municipal pocs
 metres a l'est del passeig de la Plaça major.

Cronologia 1849 / 1865 (Reforma)

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.07.AM Carrer de la Creueta

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.1
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Quant a l'interior, una paret de trava divideix en dues sales la crugia de la nau, coincidint 
amb l’àmbit de l’escala i amb l’espai d’una de les finestres de façana. Aquesta paret 
compta amb una distribució regular d’obertures amb arcs de mig punt. Els paraments 
estan enguixats i pintats.

L’escala que dóna accés al primer pis des de la planta baixa és de volta catalana amb 
graons de rajola ceràmica, mentre que l’escala d’accés al segon pis és de fusta.

Ús actual Abandonament i aparcament públic a l'entorn

Ús original/altres Indústria llanera/ Lloguer d'espais i força motriu a diferents empreses

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i 
que poden revestir un deteriorament irreversible d'aquest bé.

 

Estat conservació Molt dolent;  Es reflecteix en les façanes i, molt possiblement, ens està indicant 
deterioraments a escala diversa en les estructures interiors i en la coberta.

Informació històrica El 1849, Josepa Capdevila i Josep Oriol Badia Juncà vengueren als germans Llorenç i 
Josep Sardà (família coneguda com els Lau) unes terres que ella havia heretat i que un 
any més tard serien els terrenys on es construiria el Vapor Sabadellés. Unes setmanes 
després d'aquesta venda es formalitzaria la societat formada per 7 industrials de Sabadell
 amb el propòsit, segons consta a les escriptures notarials, de construir un edifici i dotar-lo

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. En aquest cas caldrà procedir, al mateix temps, a 
una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de la façana i al 
tractament específic de mitgeres.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat. Va ser un dels primers vapors a utilitzar 
l’energia elèctrica.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de la 
producció tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici del Vapor Turull
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 de vapor com a força motriu, per tal d'encabir la indústria de cada un d'ells i, si sobrava 
espai i força motriu, llogar-ho a tercers. 

Aquests empresaris eren Josep Oriol Badia, Josep Casajoana, Joaquim Casanovas, 
Antoni Roca, Josep Sarda, Llorenç Sarda i Pere Turull. Tot i que les despeses eren a parts
 iguals, Pere Turull era qui avançava moltes vegades material o diners, a més, la seva 
indústria acabaria ocupant més espai que les altres, de manera que el vapor rebria el nom
 també de Vapor Turull. El principi el vapor disposava de tres quadres: una de planta 
baixa, una altra de planta baixa i dos pisos, i una tercera de quatre plantes. El 1993 ja 
només se’n conservaven les dues primeres quadres -la del carrer de la Creueta i una altra
 pròxima al carrer de Sant Josep.

El Vapor va ser construït per l’arquitecte Rafael Estany a mitjans del s.XIX per encàrrec de
 Pere Turull Sallent, un dels principals empresaris tèxtils catalans que havia acaparat part 
del mercat de la llana castellana i que combinava la seva iniciativa empresarial amb la de 
diputat del Partit Conservador per Sabadell, alcalde, fundador de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell,etc.

El 1874 al vapor hi treballaven 38 homes i 45 dones. Més endavant, el 1877, es va 
instal·lar un generador de vapor de 60 cavalls i una altra màquina de vapor de tipus 
balancí, construïda a l’empresa Nueva Vulcano de Barcelona. Va ser un dels primers 
vapors a utilitzar l’energia elèctrica. Al 5 de febrer de 1911 en plena crisi va ser cremada, 
alguns veïns sospitaven que darrere l’incendi hi havia Enric Turull i Comadran, fill de Pere
 Turull i germà de Pau Turull, conegut a partir d’aquell moment com “el Incendiario” que 
d’aquesta manera hauria aconseguit lliurar-se de diversos deutes.

Amb Enric Turull, que apart d’empresari tèxtil també va ser tresorer de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell (fundada pel seu pare) i diputat a corts pel Partit Conservador al districte de 
Sabadell; s’acabava la dinastia dels Turull que desde meitat del segle XIX havia dominat 
la vida política, econòmica i social de la ciutat.

Actuacions finca La Junta de Govern Local va aprovar, el mes d'octubre de 2018, invertir 150.000 euros en 
reformar una part del Vapor Turull. S’hi instal·laran jocs infantils i un escenari sota una 
pèrgola metàl·lica habilitant ombra.

Quan s’hagin fet les obres, una part de l’aparcament que hi ha al costat del Vapor Turull 
es transformarà en un espai lúdic d’ús públic. La proposta té un pressupost d’uns 150.000 
euros i sorgeix del procés participatiu Construint Ciutat de l’any 2016, on va tenir al voltant 
d’un miler de vots. S’hi instal·laran jocs infantils sobre un sorral i una pèrgola metàl·lica. 
També un escenari fix d’uns 8×4 metres i uns 25 centímetres d’alt i diversos bancs. Es 
plantaran una dotzena de lledoners i s’ampliarà l’enllumenat. La zona lúdica i l’aparcament 
estaran separats per una tela metàl·lica de dos metres d’alt.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Turull AI.022.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Pissit AI.023.CA

DADES BÀSIQUES

425767 y = 4599376Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé. Nau 1

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5996001DF2959H0001EB 2.516 3.912 PB+2

Carrer  Alemanya, d', 4



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Pissit AI.023.CA

Conjunt / Ambient Aquest vapor, construït en diferents etapes, entre els anys 1843 i 1872, fou reconstruït 
l’any 1911 després d’haver patit un important incendi.

L’entrada és un barri al mateix carrer Alemanya, al sud del pati de drapaires. A cadascun 
dels extrems del pati, una escala comunica amb el primer pis de la nau oest.

La nau oest presenta semisoterrani, planta i pis, mentre que les naus de l’est presenten 
només semisoterrani i pis, alhora que comparteixen una paret de càrrega al centre. La 
façana oest de la nau més gran ocupa tota la llargada de l’illa al carrer del Sol.

Adjacent a la nau est per la façana sud (carrer d’Alemanya) hi ha un altre edifici, també de
 planta baixa i cobert a dues aigües amb una llargada aproximada d’un terç de les naus 
principals. La part central de la coberta està aixecada per permetre l’entrada de llum 
zenital.

A l’extrem nord del pati de drapaires, a la façana amb el carrer de Montserrat, hi ha la 
casa del vapor, de planta i pis. A la terrassa de sobre de la casa s’hi aixeca un fragment 
de la xemeneia que té una alçada de 12,85 m i es conserva escapçada (tenia 27,37 m 
segons projecte). És un tram cònic de maó aplantillat sobre una base de prisma 
quadrangular molt alt de poc més de 8 metres d'alt.

Les façanes de les naus compten amb un ritme regular de finestres d’arc rebaixat. Els 
testers també tenen tres finestres d’arc rebaixat per crugia i planta, a excepció de la planta
 baixa del carrer Montserrat on canvia la disposició i ritme de les finestres fruit d’una 
reforma. La façana al carrer d’Alemanya de les dues naus annexes presenta un disposició
 d’obertures heterogènia com a resultat de modificacions en l’ús.

Les façanes laterals mostren una seriació de grans obertures verticals, amb un ritme 
regular, corresponent a la tipologia dels vapors. La façana al pati de la nau en planta baixa
 presenta un contrafort entre finestra i finestra.

Les naus presenten les típiques finestres tipus Manchester. A la nau oest han estat 
restaurades i presenten un vidre fix a tota la seva llum. La mateixa nau té la coberta 
restaurada i a la planta baixa, encara s’hi conserva l’estructura de les transmissions i part 
de la maquinària tèxtil: selfactines (utilitzades per filar) i les cardes (màquines utilitzades 
per cardar la llana). També es conserven altres elements diversos com ara: un escriptori, 
la caixa forta, o llums i bombetes originals. Aquests elements excepcionals aporten al 
Vapor Pissit un valor que el converteixen en un conjunt singular per a la ciutat i per tot 
Catalunya.

Més en detall, en els testers de la nau de planta baixa i pis hi ha un òcul al mig del frontó. 
La façana d’aquesta mateixa nau conté una imposta que marca la separació entre planta 

Context Conjunt de tres naus a dues aigües, pati de drapaires entre dues d'elles i casa del vapor 
disposat entre els carrers del Sol, Alemanya i Montserrat, a l'eixample dret de la Rambla.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.13.BARP Vapor Pissit

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.2

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Pissit. NausAI.023.01.EA
Vapor Pissit. XemeneiaAI.023.02.EA
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baixa i pis. La façana al pati de la sala de màquines presenta un motllura en el 
coronament amb decoració de ceràmica policroma. Les escales exteriors són de volta 
catalana. La barana de l’escala d’accés al primer pis per la sala de màquines té una 
barana de ferro forjat amb brèndoles ornamentades. La nau de planta baixa i pis té el 
forjat del sostre de la planta baixa format per bigues metàl·liques i voltes de maó que 
segueixen el ritme de les finestres de façana. A la planta baixa l’ample de la nau es 
divideix en dues crugies mitjançant una línia central de pilars de fosa. El sostre dels 
soterranis és resolt amb el mateix sistema. En la nau amb façana al carrer del Sol, la 
crugia única en planta pis es divideix en dos a la planta baixa. Tot i així, l’estructura manté 
el ritme sobri de les finestres de façana amb les encavallades de coberta a la planta pis i 
amb les voltes del sostre a la planta baixa. Les parets són enguixades i pintades. Hi ha 
varis tipus de paviments; terratzo de peces grosses, pedra artificial, rajola de tova, i rajola 
de gres a les naus de planta baixa. Abans i durant les obres de rehabilitació, era visible la 
fàbrica de maó ceràmic massís dels murs de façana.

La coberta de les naus és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes laterals. A 
la coberta de la nau interior,  hi ha varis lluernaris al llarg de la mateixa. La sala de 
màquines està coberta amb un terrat.

Les dues altres naus amb façana al carrer d’Alemanya es troben en pitjor estat de 
conservació i no estan restaurades. L'arrebossat de les façanes s'ha desprès en alguns 
punts. L’estructura de la coberta està formada per encavallades de fusta, corretges i llates 
de fusta i entrebigat de rajola ceràmica. La coberta inclinada està acabada amb teula àrab 
ceràmica, excepte a la nau de planta baixa amb la coberta més elevada on hi ha peces 
encavalcades de fibrociment.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1843-1969)/ filatura (1936-1995)

Estat conservació Bo, la Nau 1 (carrer del Sol). Regular, les Naus 2 i 3 (carrer d'Alemanya);  Bon estat de 
conservació de la Nau 1 on s'ha fet una intervenció de restauració en el seu aspecte 
exterior. 

Les Naus 2 i 3 presenten un estat regular de conservació i ofereixen lesions concentrades 
bàsicament en els arrebossats de la façana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat tèxtil, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la 
ciutat. Primer gran establiment industrial en utilitzar el vapor com a font 
d’energia a Sabadell.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Edificacions originals: 
- Nau amb façana al carrer del Sòl
- Les dues naus, situades a llevant, amb façana al carrer d'Alemanya 
- Casa del vapor, amb façana al carrer de Montserrat
- Xemeneia
Béns mobles conservats:
 - Les selfactines, el sistema d'embarrats i les cardes
 
NP 5. DOCUMENTAL
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Informació històrica El Pissit va ser el primer establiment industrial de grans dimensions, mogut per la força del
 vapor, que es va construir a Sabadell l’any 1843. El vapor era propietat de Josep Duran i
 Sors i la societat José Duran y Compañía es dedicava a la fabricació amb cicle complet i 
havia estat la primera de l'estat a fabricar teixits de novetats. El 1866, es dissoldria la 
societat i crearia una altra amb el seu fill, Josep de C. Duran Mimó que seguiria amb el 
negoci familiar tant ell com els seus fills, fins que al 1924 van crear Tejidos Duran SA, que
 estaria en funcionament fins a 1969.

Amb tot això, el conjunt industrial va tenir diferents modificacions. La primera d'elles el 
1872 de la mà del mateix enginyer que l'havia construït, Miguel de Bergue, s’amplià cap el
 sud de la nau paral·lela al carrer del Sol. El 1911, després d’un incendi que va afectar la 
nau de plantes i bona part de la zona energètica, Manuel Folguera Duran s’endegà la 
reconstrucció.

Aquest vapor, com molts de Sabadell, va destinar algunes quadres al lloguer a tercers, 
tant d'espais com de força motriu, des del moment de la seva construcció, tot i que, en 
moments puntuals de la seva història, va ser ocupat totalment amb les de la indústria de 
la família Duran.

La nau est, paral·lela al carrer del Sol, va ser llogada a l'empresa Assortiments Serracant,
 que la va utilitzar com a espai per al procés de filatura. Sembla ser que aquesta empresa
 ocupava aquest espai des de 1936 aprofitant elements anteriors com un motor elèctric 
que movia l'embarrat al que s’hi varen connectar les màquines per al seu funcionament.
Aquesta empresa va estar en funcionament fins als voltants del 1995. La quadra va 
quedar aturada i encara es conserva en el mateix estat en què la van deixar, amb la 
maquinària unida a l'embarrat mogut pel que sembla el motor instal·lat l’any 1916.

Pel que fa als elements conservats i com ja hem comentat, només en queden tres naus, 
dues paral·leles entre elles (la que es troba a l’est no presenta cap protecció) i una altra 
(antic espai energètic amb elements soterranis com va ser l’antiga carbonera) 
perpendicular i al nord de les dues anteriors tancant el pati de drapaires que es troba 
entre elles. Aquestes naus formaven part d’un conjunt més gran que hauria ocupat tota 
l’illa de l’eixample del XIX que va créixer a la dreta de la Rambla.

La zona conservada es va començar a construir l’any 1843, però d’aquest moment només
 queda la part nord de la nau de planta baixa que es troba a l’est del pati de drapaires i la 
part oest de la nau perpendicular (cantonada carrer del Sol i Montserrat). La nau de planta
 baixa amb pis i soterrani, que es troba a l’oest (paral·lela al carrer del Sol), com ja hem 
comentat, és el resultat d’una nova construcció portada a terme el 1911, ja que un any 
abans havia patit l’incendi. D’aquesta manera, bona part de la nau perpendicular 
(paral·lela al carrer Montserrat) i la xemeneia són també d’aquest moment.

Com ja hem comentat, la nau est de planta baixa és, en bona part, construcció de les 
obres inicials acabades el 1846, però la part sud es va realitzar en dos moments. El primer
 l’any 1902 i el segon el 1909, sobre una zona d’antics dipòsits que encara es conserven 
com a soterranis. Adossada a aquesta nau, a la cara sud-est, s’hi conserva un espai de 
forma trapezoïdal allargat, construït el 1920 per tal d’encabir-hi la secció de tints de 
l’empresa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

- Pati de drapaires
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DADES BÀSIQUES

425767 y = 4599376Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5996001DF2959H0001EB 2.516 3.912 PB+2

Carrer  Alemanya, d', 4
Carrer  Montserrat, de, 7
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Michael de Bergue (enginyer - 1872); Manuel Folguera i Duran  (enginyer  - 1911)

Elements Aquest vapor, construït en diferents etapes, entre els anys 1843 i 1872, fou reconstruït 
l’any 1911 després d’haver patit un important incendi. 

L’entrada és un barri al mateix carrer Alemanya, al sud del pati de drapaires. A cadascun 
dels extrems del pati, una escala comunica amb el primer pis de la nau oest.

La nau oest presenta semisoterrani, planta i pis, mentre que les naus de l’est presenten 
només semisoterrani i pis, alhora que comparteixen una paret de càrrega al centre. La 
façana oest de la nau més gran ocupa tota la llargada de l’illa al carrer del Sol.

Adjacent a la nau est per la façana sud (carrer d’Alemanya) hi ha un altre edifici, també de
 planta baixa i cobert a dues aigües amb una llargada aproximada d’un terç de les naus 
principals. La part central de la coberta està aixecada per permetre l’entrada de llum 
zenital.

A l’extrem nord del pati de drapaires, a la façana amb el carrer de Montserrat, hi ha la 
casa del vapor, de planta i pis. A la terrassa de sobre de la casa s’hi aixeca un fragment 
de la xemeneia que té una alçada de 12,85 m i es conserva escapçada (tenia 27,37 m 
segons projecte). És un tram cònic de maó aplantillat sobre una base de prisma 
quadrangular molt alt de poc més de 8 metres d'alt.

Les façanes de les naus compten amb un ritme regular de finestres d’arc rebaixat. Els 
testers també tenen tres finestres d’arc rebaixat per crugia i planta, a excepció de la planta
 baixa del carrer Montserrat on canvia la disposició i ritme de les finestres fruit d’una 
reforma. La façana al carrer d’Alemanya de les dues naus annexes presenta un disposició
 d’obertures heterogènia com a resultat de modificacions en l’ús. Les façanes laterals 
mostren una seriació de grans obertures verticals, amb un ritme regular, corresponent a la 
tipologia dels vapors. La façana al pati de la nau en planta baixa presenta un contrafort 
entre finestra i finestra.

Les naus presenten les típiques finestres tipus Manchester. A la nau oest han estat 
restaurades i presenten un vidre fix a tota la seva llum. La mateixa nau té la coberta 
restaurada i a la planta baixa, encara s’hi conserva l’estructura de les transmissions i part 
de la maquinària tèxtil: selfactines (utilitzades per filar) i les cardes (màquines utilitzades 
per cardar la llana). També es conserven altres elements diversos com ara: un escriptori, 
la caixa forta, o llums i bombetes originals. Aquests elements excepcionals aporten al 
Vapor Pissit un valor que el converteixen en un conjunt singular per a la ciutat i per tot 
Catalunya.

Més en detall, en els testers de la nau de planta baixa i pis hi ha un òcul al mig del frontó. 
La façana d’aquesta mateixa nau conté una imposta que marca la separació entre planta 
baixa i pis. La façana al pati de la sala de màquines presenta un motllura en el 
coronament amb decoració de ceràmica policroma. Les escales exteriors són de volta 

Context Conjunt de tres naus a dues aigües, pati de drapaires entre dues d'elles i casa del vapor 
disposat entre els carrers del Sol, Alemanya i Montserrat, a l'eixample dret de la Rambla.

Cronologia 1843 /1872/1911 (reconstrucció)

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.13.BARP Vapor Pissit

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.2
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catalana. La barana de l’escala d’accés al primer pis per la sala de màquines té una 
barana de ferro forjat amb brèndoles ornamentades. La nau de planta baixa i pis té el 
forjat del sostre de la planta baixa format per bigues metàl·liques i voltes de maó que 
segueixen el ritme de les finestres de façana. A la planta baixa l’ample de la nau es 
divideix en dues crugies mitjançant una línia central de pilars de fosa. El sostre dels 
soterranis és resolt amb el mateix sistema. En la nau amb façana al carrer del Sol, la 
crugia única en planta pis es divideix en dos a la planta baixa. Tot i així, l’estructura manté 
el ritme sobri de les finestres de façana amb les encavallades de coberta a la planta pis i 
amb les voltes del sostre a la planta baixa. Les parets són enguixades i pintades. Hi ha 
varis tipus de paviments; terratzo de peces grosses, pedra artificial, rajola de tova, i rajola 
de gres a les naus de planta baixa. Abans i durant les obres de rehabilitació, era visible la 
fàbrica de maó ceràmic massís dels murs de façana.

La coberta de les naus és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes laterals. A 
la coberta de la nau interior,  hi ha varis lluernaris al llarg de la mateixa. La sala de 
màquines està coberta amb un terrat.

Les dues altres naus amb façana al carrer d’Alemanya es troben en pitjor estat de 
conservació i no estan restaurades. L'arrebossat de les façanes s'ha desprès en alguns 
punts. L’estructura de la coberta està formada per encavallades de fusta, corretges i llates 
de fusta i entrebigat de rajola ceràmica. La coberta inclinada està acabada amb teula àrab 
ceràmica, excepte a la nau de planta baixa amb la coberta més elevada on hi ha peces 
encavalcades de fibrociment.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1843-1969) / filatura (1936-1995)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo;  Una part de les naus està rehabilitada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Naus referents en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat tèxtil, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la 
ciutat. Primer gran establiment industrial en utilitzar el vapor com a font 
d’energia a Sabadell.

Conjunt d'edificis (naus) interessant per la contribució en la lectura de la 
formació, evolució i transformació de l'estructura urbana de l’eixample de 
Sabadell.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Conjunt de naus interessant per la contribució en la preservació de la seva 
imatge original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el 
seu entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edificacions originals: 
- Nau amb façana al carrer del Sòl
- Les dues naus, situades a llevant, amb façana al carrer d'Alemanya 
- Casa del vapor, amb façana al carrer de Montserrat
Béns mobles conservats:
 - Les selfactines, el sistema d'embarrats i les cardes
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Actuacions finca L’empresa tancà l’any 1970, i el 1987 el conjunt fou adquirit per l’Ajuntament sabadellenc, 
que ha rehabilitat la nau principal amb la intenció d’ubicar-hi, a la planta baixa, on es 
conserva part de la maquinària original (cardes i selfactines), el Museu de la Indústria 
Tèxtil Llanera. L’abast d’aquest projecte, redactat en la seva fase de consolidació 
estructural el mes de febrer de 2010, comprén la nau principal, de forma rectangular amb 
75m de llarg i 12,5m d’amplada, amb façanes longitudinals al carrer del Sol i al pati, i 
façanes transversals al carrer d'Alemanya i carrer de Montserrat, de planta baixa i planta 
pis (superficie 1050m2 cadascuna) i soterranis parcials en els extrems (superficie total de 
soterrani de 390m2), amb una superfície total de 2500 m2; la casa del Vapor, amb façana 
al carrer Montserrat i al pati que consta de planta baixa i altell, amb una superfície de 
87,45m2; i el pati central de superfície 410,56m2.

Descripció del projecte:
Aquest projecte desenvolupa la rehabilitació, conservació i consolidació estructural de la 
nau principal i la sala de màquines, així com l’adequació del pati de drapaires i la retirada i 
enderroc de tots aquells elements afegits durant els últims anys, que no formen part del 
conjunt industrial pròpiament dit i que en desvirtuen la seva volumetria; com ara escales, 
edificacions auxiliars de serveis, altells en mal estat, comparticions espontànies...

La nau principal es preveu deixar totes les plantes diàfanes, planta baixa, planta pis i 
planta soterrani, sense compartimentacions, mantenint les màquines de Selfactina i 
d’Assortiment en el seu espai actual. A cada extrem de la nau es preveu un accés i nucli 
d’escales per tal de comunicar els diferents nivells i al centre de la nau, des del pati, es 
situa l’accés principal a l’edifici.

Es reforçarà la fonamentació i l’estructura. Es recalçaran les sabates dels pilars de ferro 
existents. Els pilars es reompliran de formigó d’alta resistència i les bigues de ferro de 
planta pis es reforçaran amb platabandes. A les voltes ceràmiques s’afegiran pletines 
cada 70cm per millorar la seva resistència.

Les encavallades de fusta de la coberta es sanejaran i es reforçaran amb platabandes en 
els nusos de suport. A les corretges s’afegiran llistons de fusta laterals per tal 
d’incrementar la secció útil.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o 
elements artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Entorn/Jardí El pati de drapaires existent entre les naus, delimitat com a espai lliure protegit, s'ha de 
mantenir lliure d'edificacions.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

No es permet la retirada de possibles béns d’enginyeria industrial i tipològics de l’element 
sense autorització.

 
CRITERI D’INTERVENCIÓ  
Conservació de la volumetria, façanes, estructura tipològica original que pot incloure 
elements decoratius i ornamentals, estructures que suporten la coberta, característiques 
formals de la coberta, i configuració distributiva que emana de l’estructura portant. Així 
com els béns mobles conservats.

 
NP 5. DOCUMENTAL
- Pati de drapaires
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A la casa del vapor, es realitza un forjat intermig, aprofitant el nucli d’escales.

Es farà el tractament exterior de façanes, rehabilitació de teulada, col.locació de fusteries 
exteriors i la xarxa de sanejament pluvial de les cobertes dels dos edificis. Tanmateix, a 
dia d’avui, l projecte de Museu tèxtil llaner de Sabadell encara no s’ha materialtzat.
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Fotografia del bé Fotografia del conjunt

Teresa Llordés. Espais recobratsEquip redactor

ALTRES IMATGES

Pati interior Pati interior

Teresa Llordés. Espais recobratsTeresa Llordés. Espais recobrats

Interior nau Interior nau

Teresa Llordés. Espais recobratsTeresa Llordés. Espais recobrats
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Interior nau Interior nau

Teresa Llordés. Espais recobratsTeresa Llordés. Espais recobrats
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DADES BÀSIQUES

45757 y = 4599432Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Montserrat, de, 7
Carrer  Alemanya, d', s/n
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Manuel Folguera i Duran, enginyer

Elements A la terrassa de sobre de la casa del vapor s’hi aixeca un fragment de la xemeneia que té 
una alçada de 12,85 m i es conserva escapçada (tenia 27,37 m segons projecte). És un 
tram cònic de maó aplantillat sobre una base de prisma quadrangular molt alt de poc més
 de 8 metres d'alt.
 
En una descripció més acurada es pot esmentar que la xemeneia és constituïda per un 
cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base prismàtica. 
Aquesta xemeneia va ser rebaixada, segurament, per evitar possibles caigudes.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La 
construcció va ser realitzada utilitzant maons aplantillats.

La base té la forma d’un prisma de planta pràcticament quadrada i d’una alçada 
considerable, 8,17 metres, que coincideix amb l’alçada de la cambra de la màquina de 
vapor, amb la qual comparteix parets i revestiments. L’estat d’aquests revestiments no ens
 permet de veure la situació de la porta d’accés a dins de la xemeneia per les 
corresponents tasques de neteja. La base no presenta cap mena d’ornamentació.
 
Alçada de la xemeneia: 12,85 m (tenia 27,37 m segons projecte)

Context Conjunt de tres naus a dues aigües, pati de drapaires entre dues d'elles i casa del vapor 
disposat entre els carrers del Sol, Alemanya i Montserrat, a l'eixample dret de la Rambla.

Ús actual En desús

Cronologia 1911

Ús original/altres Indústria llanera (1843-1969)/ filatura (1936-1995)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.13.BARP Vapor Pissit

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.2

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant, tot i que està molt escapada, per la contribució en la lectura 
de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana de l’eixample 
de Sabadell.

Malgrat la seva dimensió actual és un bé singular, el valor del qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica característica i el seu disseny 
amb un sistema constructiu derivat dels manuals pràctics per aquestes 
construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia
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Bibliografia Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1872/Exp:28. (De Bergue)

Memòria Digital de Catalunya. Les veus del tèxtil. Memòria gràfica
(http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/TRONC HONI-0003)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Vapor Pissit. Xemeneia AI.023.02.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

AHS
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Vapor Badia AI.024.EA

DADES BÀSIQUES

426150 y = 4599818Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Biblioteca pública municipal

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6200002DG2060B0001SJ 2.655 4.916 PB+1

Carrer  Tres Creus,de les, 127,129
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Vapor Badia AI.024.EA

Josep Lacueva i Sanfeliu, M.O. / Josep Palau Grau, arquitecte

Elements L’edifici ha estat molt reformat, tot i que manté parcialment la volumetria original. Les naus
 són cobertes a doble vessant i les façanes presenten finestres tipus Manchester que han
 estat adaptades a la nova utilització de l’espai. Així, totes presenten làmines disposades 
horitzontalment per a matisar l’entrada de llum. Les obertures de la planta baixa s’han 
tancat parcialment amb un mur per la part interior, de manera que conserven la forma 
original però l’obertura és quadrada. Les encavallades que sustenten la coberta són de 
fusta i estan restaurades.

A nivell intern, les naus funcionen com un únic edifici. A la part central hi ha el vestíbul, al 
que s’hi accedeix per la façana del carrer de les Tres Creus on s’hi va practicar una gran 
obertura d’amplada equivalent a dues finestres gràcies a la disposició d’una biga en 
horitzontal que sustenta el primer pis en aquest punt. A l’oest de l’entrada, la façana ha 
reculat de manera que els espais de llum de les finestres s’han allargat fins a terra 
aconseguint així un espai de porxo. A l’est del vestíbul i a tot el primer pis hi ha les 
instal·lacions de la biblioteca. A l’oest del mateix, a la planta baixa, hi ha un auditori i un 
espai de restauració.

Els dos extrems de la nau també han estat molt modificats. Així, la façana est, al carrer 
Estació, les naus varen quedar escapçades. Uns metres més enllà de l’acabament de les 
cobertes, un mur tanca l’espai. Les dues naus dels extrems nord i sud presenten una 
paret de vidre mentre que a les dues naus del centre, un cos semicircular ubica una 
escala interior.

Pel que fa a la façana oest, aquesta dóna a una plaça pública i és molt similar però sense
 el cos d’escales. Presenta un mur de tancament de vidre i un mur d’obra a certa distància
 que tanca parcialment l’edifici per la meitat nord, ja que al sud hi ha un bar/restaurant 
amb terrassa oberta a la plaça. Les façanes laterals de la nau, de planta baixa i pis, 
segueixen un ritme clar i homogeni marcat per la geometria i forma de les obertures amb 
arcs adintellats. El tractament dels testers s’ha modificat per adaptar l’edifici al seu nou ús
 amb l’addició d’un volum de planta baixa i utilitzant un llenguatge contemporani. 

Actualment la totalitat de les façanes es troben revestides amb un monocapa d’un color 
taronja molt viu. Els nous volums afegits són revestits de pedra de Sant Vicenç. En una de
 les façanes hi ha un rellotge.

La coberta inclinada està acabada amb teules ceràmiques. La seva estructura està 
formada per encavallades de fusta.

Context Edifici situat a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, molt a prop de l’antiga estació del 
tren. Del vapor Badia, que en el seu moment es trobava entre els carrers Tres creus, 
Estació i Casanovas i Bosch, a poca distància del centre històric de Sabadell, en resta les
 quatre naus de planta baixa i pis, paral·leles al carrer de les Tres Creus, rehabilitades 
com a biblioteca pública.

Ús actual Biblioteca pública (des de novembre de 2002)

Cronologia 1867 /2002 (Biblioteca)

Ús original/altres Indústria llanera (1838-1930)/ Usos industrials diversos (1930?- finals s. XX)

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.56.AM Carrer de les Tres Creus

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.3



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Vapor Badia AI.024.EA

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació

Informació històrica Josep Oriol Badia Juncà apareix l’any 1838 amb un assortiment que va crear gràcies al 
dot de la seva esposa. A partir d'aquest moment, es documenta associat amb diferents 
empreses de filatura i fins i tot va ser un dels socis fundadors del vapor Sabadellès (vapor
 Turull).

El 1867 va construir el vapor Badia i va arribar a ser un dels principals filadors de 
Sabadell. El mestre d’obra que va contractar fou Josep Lacuesta i Sangeliu. L’any 1871 va
 muntar una filatura d'estam, fins llavors absent al Vallès, i per aquesta raó va fer venir al 
tècnic Teodor Jenny. Anys més tard, quan aquesta filatura comptava amb 2800 fusos, la 
va vendre a Cuadras y Prims, que van començar l'activitat a Sabadell llogant espai i força
 motriu al vapor Badia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D’INTERVENCIÓ  
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Fou el major establiment industrial de filatura de llana i de teixits estampats 
de Sabadell

En la seva etapa dedicada a la indústria tèxtil llanera, que mantingué 
l’activitat fins al primer terç del segle XX, el vapor va gaudir de la seva 
proximitat amb la via del tren i de la bona comunicació amb la resta 
d’indústries del riu Ripoll.

Exemple representatiu de vapor tèxtil de doble amplada, amb una planta i 
pis. Fou el vapor millor conservat d’acord amb l’estat original, i per això 
representava un gran valor històric i patrimonial.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici Vapor Badia
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Vapor Badia AI.024.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

GALÍ, R.: Josep Badia i Juncà: Un filador i vaporista de Sabadell, dins Arraona, 25, 2001.

GALÍ, R.: Josep Badia i Capdevila: De la llana i el carbó a l'aigua i el cotó, dins Arraona, 
28, 2004.

El nét de Badia Juncà, en Josep Oriol Badia Pons, va continuar l'activitat al vapor del seu 
avi amb rentatge de llanes i filatura, com a soci passiu d'altres industrials fins el 1930.

Actuacions finca La Biblioteca Vapor Badia, inaugurada el mes de novembre de 2002, se situà en l'antiga 
fàbrica tèxtil del mateix nom. Després d'uns anys d'abandonament, l'any 1997 l'Ajuntament 
de Sabadell va adquirir l'edifici per construir-hi la biblioteca central. Però el deficient estat 
de conservació de l'edifici obligà a rehabilitar les façanes, però sobretot al sostre, abans 
d'inaugurar el nou centre. Les obres de la nova biblioteca van suposa una inversió de més 
de 7,7 milions d'euros finançats per l'Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona, encara que també es comptà amb la col·laboració del projecte 
Urban.
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Vapor Badia AI.024.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Vapor Codina AI.025.CA

DADES BÀSIQUES

426207 y = 4599688Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6399017DF2969H0001SQ 654 791 PB

6399028DF2969H0001GQ 655 655 PB

Carrer  Blasco de Garay, de, 19
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Vapor Codina AI.025.CA

Conjunt / Ambient La nau nord, de planta baixa i coberta a dues aigües amb encavallades de fusta, està 
ocupada per les oficines de Vimusa. La nau sud, també orientada d’est a oest, presenta 
planta baixa, amb primer pis només a la zona que es troba a l'est. Aquesta darrera zona 
presenta encavallades de ferro, mentre que la resta són de fusta. Aquesta nau està 
destinada a les oficines del departament d'Educació de l’Ajuntament.

La xemeneia presenta base de prisma rectangular amb graonat invertit de maons que 
formen una mena de ràfec. Per sobre, el cos cilíndric de la xemeneia amb una base 
circular més ample sobre el prisma rectangular. És de maons aplantillats, més ampla a la 
base que al coronament, format per dos anells i dos trams curts de xemeneia.

Context Del que va ser el conjunt industrial que es trobava entre els carrers de les Tres creus, 
Marquès de Comilles, Lacy i Basco de Garay, només en queden les dues primeres naus, 
construïdes pel mestre d'obres Josep Renom i Romeu, amb façana al carrer de Blasco de
 Garay i la xemeneia a la part posterior. Entre les naus es conserva el pati de drapaires

Ús actual Dependències Municipals (Educació i VIMUSA) (des de 2006)

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1880-1994)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  El conjunt ha estat rehabilitat contemporàniament.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.11.BARP Vapor Codina

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.4

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial tèxtil llanera al llarg dels s. XIX-XX a la 
ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient - Naus (nord i sud)
- Xemeneia

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Codina. NausAI.025.01.EA
Vapor Codina. XemeneiaAI.025.02.EA
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Vapor Codina AI.025.CA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

GALÍ, R.: El vapor Codina (Sabadell, Vallès Occidental) dins Quaderns de Patrimoni núm.
 X, 2006.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El conjunt de naus del vapor Codina va ser construït a partir de l'associació entre Salvador
 Codina i Castelltort i Joan Baptista Coromines i Pla, i es va mantenir dins les famílies 
Codina (administradors) i Coromines fins al tancament de l'activitat inicial el 1994.

Les dues naus conservades i el pati són les construccions més antigues, que es van 
començar a construir el 1879, de la mà dels enginyers Manuel Folguera i Duran i Narcís 
Nunell i Sala, i del mestre d'obres Josep Renom i Romeu. A partir d'aquí, s'anà ampliant a
 poc a poc fins el 1956, quan es construí la última nau. 

L'objectiu dels promotors era fer de vaporistes, activitat que es va realitzar fins l’etapa final
 i que va condicionar la construcció del conjunt, aparentment caòtica i poc endreçada. El 
vapor va tenir un accés directe amb l'habitatge que els Codina tenien al carrer de les Tres
 creus.

Entre 1919 i 1929 es va construir en els terrenys del vapor la primera piscina del Club 
Natació Sabadell. Un cop els Codina i Coromines van fer tancament de l'activitat i després
 de diferents incendis que van anar desmembrant el vapor, les instal·lacions es van 
vendre a la immobiliària Bosch i Cardellach SL, que dos anys més tard, el1996, ho tornà a
 vendre a la immobiliària La Clau d'Or SA. El 1997, passà a propietat municipal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)
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Vapor Codina AI.025.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Placa Detall

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Naus AI.025.01.EA

DADES BÀSIQUES

426207 y = 4599688Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6399017DF2969H0001SQ 654 791 PB

6399028DF2969H0001GQ 655 655 PB

Carrer  Blasco de Garay, de, 19
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Vapor Codina. Naus AI.025.01.EA

Manuel Folguera i Duran, enginyer; Narcís Nunell i Sala, enginyer; Josep Renom i Romeu, 
mestre d’obres

Elements La nau nord, de planta baixa i coberta a dues aigües amb encavallades de fusta, està 
ocupada per les oficines de Vimusa. 

La nau sud, també orientada d’est a oest, presenta planta baixa, amb primer pis només a 
la zona que es troba a l'est. Aquesta darrera zona presenta encavallades de ferro, mentre
 que la resta són de fusta. Aquesta nau està destinada a les oficines del departament 
d'Educació de l’Ajuntament.

Les façanes laterals de les naus, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, 
marcat per pilastres, amb grans obertures d’arcs adintellats. La façana frontal, on s’hi 
troba l’accés, es tracta amb el mateix tipus d’obertura de les façanes laterals i es marca 
l’accés principal a la fàbrica amb una porta-cancel.la de forja amb elements decoratius. 
Les façanes laterals remarquen la verticalitat dels eixos amb un ritme seriat. Les façanes 
frontals es composen a partir d’una simetria d’eix vertical que passa pel carener de la 
coberta. Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades. 

Porta-cancel·la de forja amb elements decoratius de caire geomètric, amb les inicials del 
propietari i la data d’inauguració. 

La coberta de les naus és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals, 
acabada amb teules de ceràmica.

Context Del que va ser el conjunt industrial que es trobava entre els carrers de les Tres creus, 
Marquès de Comilles, Lacy i Basco de Garay, només en queden les dues primeres naus, 
construïdes pel mestre d'obres Josep Renom i Romeu, amb façana al carrer de Blasco de
 Garay i la xemeneia a la part posterior. Entre les naus es conserva el pati de drapaires.

Ús actual Dependències Municipals (Educació i VIMUSA) (des de 2006)

Cronologia 1879-1880

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1880-1994)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/Interior Donada la claredat tipològica d'aquesta construcció, encara que no ha estat visitada 
interiorment, tot fa indicar un manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de 
l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.11.BARP Vapor Codina

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.4

Valor històric Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial tèxtil llanera al llarg dels s. XIX-XX a la 
ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Naus AI.025.01.EA

Actuacions finca El Vapor Codina rehabilitat obre les portes el 2006. L'Ajuntament de Sabadell culmina la 
recuperació d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat amb la instal·lació de nous 
serveis destinats al ciutadà com és el cas de l'Oficina Municipal d'Habitatge, Vimusa i els 
serveis d'Educació i Joventut. Les dues naus, també amb la xemeneia, daten del 1880 i 
disposen d'una superfície de 1.557 metres quadrats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s Naus (nord i sud) i pati de drapaires



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Naus AI.025.01.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Detall placa

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Xemeneia AI.025.02.EA

DADES BÀSIQUES

426182 y = 4599704Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Blasco de Garay, de, 19
Plaça  Bosch i Gimpera, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Xemeneia AI.025.02.EA

Narcís Nunell i Sala, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base que té forma de piràmide truncada i és acabada superiorment per un 
coronament complex format per la combinació d’anells i trams de xemeneia.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell, 
format per tres filades maons, també, aplantillats, de diàmetre més gran que els del cos. A 
la part baixa del cos hi ha un curt sòcol, manifestat per un regruix circular, sobre el 
coronament de la base.

La base és formada per una piràmide truncada, de planta quadrada, coronada per una 
motllura escalonada que és formada per diferents filades de maons de pla que 
s’aconsegueixen amb l’avançament relatiu de les filades de sobre respecte les 
immediatament inferiors.

A les cares de la base s’hi formen uns plafons llisos que es presenten enfondits i que 
ocupen casi la totalitat de la superfície, deixant només un emmarcament als quatre costats 
de les cares. Una de les cares té les senyals de la portella, ara paredada, que facilitava 
l’accés a la part interior.

La unió d’aquesta base amb el cos de la xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest 
amb una piràmide de poca alçada que té de planta el coronament de la base.

El coronament és constituït per dos anells i dos curts trams de xemeneia. Sobre l’anell que 
acaba el cos s’eleva un primer tram de xemeneia, sobre el qual es desenvolupa un gros 
anell, de diàmetre força gran, format per vuit filades de maons, de les quals les quatre 
inferiors són esglaonades, en degradació, de tres filades el primer i d’una el segon. Sobre 
d’aquest anell continua el segon tram, de diàmetre semblant al tram inferior, que és 
coronat per un altre anell, actualment molt degradat, format per una filada de maons de 
través que sobrevolen el tram inferior. L’últim tram té avui la forma troncocònica invertida 
que es correspon a una degradació del coronament provocada per l’efecte de la 
temperatura de servei i intensificada pels diferents fenòmens climàtics i, també, pel temps 
transcorregut sense utilització, tanmateix queden, sobre la filada de maons posats de 
través, uns quants maons posats verticalment —a sardinell—, que ens indiquen un 
coronament força més complex del que és ara. 

Context Del que va ser el conjunt industrial que es trobava el sector esquerra de l'Eixample, entre 
els carrers de les Tres Creus, Marquès de Comilles, Lacy i Basco de Garay, només en 
queden les dues primeres naus, construïdes pel mestre d'obres Josep Renom i Romeu, 
amb façana al carrer de Blasco de Garay i la xemeneia a la part posterior. La xemeneia es
 conserva pràcticament sencera.

Aquest vapor es dedicà, des dels seus orígens, al lloguer de força i d’espais. De l’antic 
conjunt industrial també s’han conservat les dues naus del 1879, amb pati central, 
actualment rehabilitades i ocupades per l’empresa Vimusa i altres dependències 
municipals.

Cronologia 1880

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.4



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Xemeneia AI.025.02.EA

Alçada de la xemeneia: 24,78 m. Va ser projectada per l'enginyer Narcís Nunell.

Ús actual Dependències Municipals (Educació i VIMUSA) (des de 2006)

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1880-1994)

 

Estat conservació Bo 

Actuacions finca El Vapor Codina rehabilitat obre les portes el 2006. L'Ajuntament de Sabadell culmina la 
recuperació d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat amb la instal·lació de nous 
serveis destinats al ciutadà com és el cas de l'Oficina Municipal d'Habitatge, Vimusa i els 
serveis d'Educació i Joventut. Les dues naus, també amb la xemeneia, daten del 1880 i 
disposen d'una superfície de 1.557 metres quadrats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservació amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Codina. Xemeneia AI.025.02.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599243Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894820DF2959H0001SB 4.807 725 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 117



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

Conjunt / Ambient Les dependències conservades són: part d'una antiga quadra o nau de producció, l'antiga 
sala de calderes soterrània (amb les carboneres, un pou d'aigua i un fumeral), la sala de la
 màquina Wolf, la xemeneia, la carbonera exterior i la torre de condensació, amb alguns 
elements del sector energètic original (descalcificador, recanvi tubular de la Wolf...). 

La façana de la sala de calderes, que dóna al carrer de Sant Pau, segueix un ritme clar i 
homogeni, marcat per pilastres, amb obertures d’arcs rebaixats i doble ampit. Aquesta 
façana és de maó vist. El tractament de la façana s'aconsegueix mitjançant la geometria i 
forma dels elements sortints que donen un relleu al conjunt de la façana i el tractament de 
les obertures.

Context L'antic vapor ocupava tota l’illa, entre els carrers d’Alemanya, del Sol, de Sant Pau i de 
Cervantes.

Actualment, només es conserven algunes dependències al carrer de Sant Pau, a 
l'eixample dret de la Rambla, així com la part energètica construïda el 1906 per a la 
instal·lació d'una màquina de vapor locomòbil semifixa de la marca Wolf, que l'empresa La
 Mercantil Sabadellense va construir per continuar llogant espais i força motriu a diferents 
empreses.

Ús actual Museu Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell (MITL) (2000)

Ús original/altres Indústria llanera (1854-1905)/ Lloguer d'espais i força motriu a diferents
empreses (1905-1994)/

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Llevat de l'aparició de regalims de rovell a l'arrebossat del tester. 

El conjunt o part del mateix ha estat objecte de restauració o rehabilitació 
contemporàniament.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor - Sala de Calderes

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.10.BARP Vapor Buxeda Vell

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.5

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa de les parts preservades.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 1. INTEGRAL
Edifici sala de calderes i béns mobles preservats (calderes) 

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexesAI.026.01.EA
Vapor Buxeda Vell. Sala de CalderesAI.026.02.EA
Vapor Buxeda Vell. XemeneiaAI.026.03.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: Ascens i davallada d'una empresa tèxtil llanera. La casa Buxeda, 
1846-1896. Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach, 1998.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

LLONCH, M.; El vapor Buxeda Vell (Sabadell, Vallès Occidental) dins Quaderns de 
Patrimoni, VI, 2001.

Informació històrica El conjunt industrial del vapor Buxeda vell es va començar a construir el 1853. Els 
enginyers que s’encarregaren del disseny foren Manel Folguera i Duran, i Narcís Nunell i 
Sala, mentre que Francesc Izard i Bas, fou l’autor de la sala de calderes. S’hi instal·larien 
els telers manuals i més tard, amb la instal·lació del vapor, la filatura. Finalment anà 
creixent fins arribar a ser una fàbrica de cicle complet amb els tints i acabats. Tot aquest 
creixement es portaria a terme abans dels anys 80 del segle XIX. La societat relacionada 
amb la construcció del vapor va ser Pujol, Buxeda i Cia, però el 1863, la família Pujol 
(sogre i cunyat dels Buxeda) van vendre la seva part, de manera que la societat es 
passaria a anomenar Buxeda Hermanos (Miquel i Domènech Buxeda). A partir d'aquest 
moment, en Miquel s'encarregà de la comercialització i Domènech de la producció.

El 1877, Domènech Buxeda deixà la societat per passar a construir el vapor Buxeda Nou 
juntament amb el seu germà Valentí.

El 1879, va ser la primera fàbrica a Sabadell a fer servir electricitat de producció pròpia. El
 1886 morí Miquel Buxeda i deixà l'empresa familiar a la seva dona i els seus fills que 
formaren la societat en comandita Viuda e hijos de Miquel Buxeda. Aquesta nova societat
 durà ben poc, ja que una mala gerència comportà la creació, deu anys després, d’una 
comissió liquidadora. L’any 1905, aquesta comissió donà pas a la societat La Mercantil 
Sabadellense, que destinà el vapor a lloguer de força i espais per altres empreses tèxtils. 
Aquesta societat finalitzà el 1994.

A finals de la dècada dels 90 es procedí a l'enderroc de bona part de l'antic vapor i fàbrica
 per a la construcció d'habitatges i espai públic. L'Ajuntament es va reservar alguns espais
 per a adequar-los i crear un punt del futur Museu de la Indústria Tèxtil llanera de 
Sabadell, actualment gestionat pel Museu d'Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

NP 2. CONSERVACIÓ
Xemeneia

NP 3. PARCIAL
Elements tipològics de la nau paral·lela al carrer de Cervantes  i construccions annexes:
- Façanes
- Volumetria original 
- Estructures que suporten la coberta i caracteristiques formals d'aquesta

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta d'elements



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

Observacions Senyalització patrimonial. 

Forma part dels 150 elements del mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya.

MORENO, X. (coord); Les darreres màquines de vapor que s'instal·laren a Sabadell. 
Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 1991.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
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Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor
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Vapor Buxeda Vell AI.026.CA

Detall

Equip redactor
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Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexes AI.026.01.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599243Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894820DF2959H0001SB 4.807 725 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 117



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexes AI.026.01.EA

Manel Folguera i Duran, Narcís Nunell i Sala

Elements Es conserva part d'una antiga quadra o nau de producció. Aquesta presenta finestres tipus
 Manchester, tres a la façana que dóna al carrer de Sant Pau i cinc a la que mira cap al 
carrer de Cervantes. En la darrera finestra d'aquesta façana s'hi ha instal·lat l'accés 
principal al museu.

La nau es va tallar per tal de construir-hi un edifici d'habitatges.

Context L'antic vapor ocupava tota l’illa, entre els carrers d’Alemanya, del Sol, de Sant Pau i de 
Cervantes.

Actualment, només es conserven algunes dependències al carrer de Sant Pau, a 
l'eixample dret de la Rambla, així com la part energètica construïda el 1906 per a la 
instal·lació d'una màquina de vapor locomòbil semifixa de la marca Wolf que l'empresa La
 Mercantil Sabadellense va construir per continuar llogant espais i força motriu a diferents 
empreses.

Ús actual Museu Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell (MITL) (2000)

Cronologia 1853 i 1878

Ús original/altres Indústria llanera (1854-1905)/ Lloguer d'espais i força motriu a diferents
empreses (1905-1994)/

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, amb l'excepció esmentada 
anteriorment, així com dels elements decoratius i ornamentals senzills que la configuren. 
S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual 
de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.10.BARP Vapor Buxeda Vell

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.5

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Elements tipològics de la nau paral·lela al carrer de Cervantes  i construccions annexes:
- Façanes



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexes AI.026.01.EA

Observacions Senyalització patrimonial

Bibliografia Forma part dels 150 elements del mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D’INTERVENCIÓ  
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

- Volumetria original 
- Estructures que suporten la coberta i caracteristiques formals d'aquesta

NP 5. DOCUMENTAL
 Resta de elements inclosos en l'ambit delimitat al plànol normatiu, llevat dels protegits 
amb protecció integral, conservació o parcial



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Nau i construccions annexes AI.026.01.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Sala de calderes AI.026.02.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599243Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5894820DF2959H0001SB

Carrer  Sant Pau, de, 117



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Sala de calderes AI.026.02.EA

Francesc Izard i Bas

Elements L'antiga sala de calderes conserva les carboneres, un pou d'aigua, i un fumeral així com la 
caldera pròpiament dita. 

La façana de la sala de calderes, que dóna al carrer de Sant Pau, segueix un ritme clar i 
homogeni, marcat per pilastres, amb obertures d’arcs rebaixats i doble ampit. Aquesta 
façana és de maó vist.

Context L'antic vapor ocupava tota l’illa, entre els carrers d’Alemanya, del Sol, de Sant Pau i de 
Cervantes.

Actualment, només es conserven algunes dependències al carrer de Sant Pau, a 
l'eixample dret de la Rambla, així com la part energètica construïda el 1906 per a la 
instal·lació d'una màquina de vapor locomòbil semifixa de la marca Wolf que l'empresa La
 Mercantil Sabadellense va construir per continuar llogant espais i força motriu a diferents 
empreses.

Ús actual Museu Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell (MITL) (2000)

Cronologia 1906

Ús original/altres Indústria llanera (1854-1905)/ Lloguer d'espais i força motriu a diferents
empreses (1905-1994)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici. S'han preservat les 
calderes originals que representen unes peces emblemàtiques per a la ciutat de Sabadell.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau-edifici; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Sala de Calderes

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.10.BARP Vapor Buxeda Vell

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.5

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé excepcional que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on 
aquesta tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial 
tèxtil i, especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a 
la ciutat.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les sales 
de calderes, reflectida en la volumetria, i la imatge general externa i 
interna. Destaquen la composició de les façanes i la forma de les 
obertures, així com les calderes orig.

Fou una indústria sabadellenca dedicada al procés de producció, 
manufactura i fabricació de teixits de llana i de cotó, i de filats d’estam i de 
llana. La caldera és una peça excepcional que es preserva en el seu lloc 
original.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. INTEGRAL
- Edifici de la sala de calderes



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Sala de calderes AI.026.02.EA

Observacions Senyalització patrimonial

Bibliografia Forma part dels 150 elements del mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya.

Actuacions finca En el recorregut de la visita per l'antic nucli energètic d'aquest vapor s'explica l'evolució de 
l'edifici des de la seva fundació entre els anys 1852 i 1854 fins a la darrera fesomia que 
tingué just abans del seu enderroc l'any 2000. També es mostra la màquina de vapor 
semifixe WOLF, de fabricació alemanya, per produir l'energia que arribava a les naus, 
ocupades ara per diversos llogaters. 

La visita continua al soterrani, on es conserven espais relacionats tant amb les calderes 
que feien anar la màquina Hall, la segona màquina de vapor que van instal·lar els Buxeda 
l'any 1889, com amb l'actual WOLF i es pot veure la impressionant xemeneia des de dins.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar integralment amb mètodes propis de la restauració adequada.

- Béns mobles (calderes)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Sala de calderes AI.026.02.EA

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Caldera

mNACTEC



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Xemeneia AI.026.03.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599243Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Pau, de, 117
Carrer  Cervantes, de, 68



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Xemeneia AI.026.03.EA

Francesc Izard i Bas, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una alta base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La 
construcció va ser realitzada utilitzant maons aplantillats.

La base és formada per un prisma adossat a l’edifici de la màquina de vapor. Té dues de 
les tres cares vistes ornades amb una finestra geminada cega a cada una, és coronada 
per una motllura escalonada, formada sobrevolant les diferents filades de maons que 
constitueixen l’escalonat i acabada superiorment amb un gruix de maons disposats a 
sardinell. Aquesta motllura continua per la façana de la màquina de vapor. Les finestres 
geminades cegues són formades per dues llargues i estretes fornícules amb arc de mig 
punt. Els arcs són fets amb maons posats a sardinell que arrenquen d’una imposta feta 
amb dues filades, escalonades, de maons. Aquesta imposta també té continuació a la 
façana de la màquina de vapor integrant les finestres d’aquesta.

El coronament és constituït per un anell format per una filada de maons disposats a 
sardinell poc volats. La tipologia d’aquest coronament fa pensar que, el coronament 
original, va ser eliminat en una reparació anterior de la xemeneia.
 
Alçada de la xemeneia: 38,70 m (39,83 m segons projecte).

Context El vapor Buxeda Vell es troba al sector dret de l'Eixample de Sabadell. La xemeneia es 
conserva pràcticament sencera. 

Es construí amb motiu de la instal·lació de la màquina de vapor, locomòbil semifixa i de la 
marca Wolf, per a l’empresa La Mercantil Sabadellense, la qual es dedicava a llogar 
espais i energia a diferents empreses. Del conjunt industrial del Buxeda Vell i d’aquesta 
etapa dels anys 1906-1908 de La Mercantil se n’ha conservat la part de la secció 
energètica i altres àmbits, uns espais que van ser rehabilitats i condicionats com a punt 
museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell.

Ús actual Museu Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell (MITL) (2000)

Cronologia 1906

Ús original/altres Indústria llanera (1854-1905)/ Lloguer d'espais i força motriu a diferents
empreses (1905-1994)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.10.BARP Vapor Buxeda Vell

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.5

Valor històric

Valor urbanístic

Bé que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Buxeda Vell. Xemeneia AI.026.03.EA

Observacions Senyalització patrimonial

Bibliografia Forma part dels 150 elements del mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya.

Actuacions finca L’Ajuntament de Sabadell començà a rehabilitar la xemeneia del Vapor Buxeda Vell, el 
setembre de 2018, amb la intenció de reforçar-la i garantir-ne l’estabilitat i seguretat. 
L’obra va disposar d'un pressupost de licitació de 95.918,25 € i un termini d’execució de 
tres mesos.

L’actuació comprenguè, d’una banda, la reconstrucció del coronament de la xemeneia, 
afectat per esquerdes i deformacions. S'enderrocà parcialment per reconstruir-la, 
mitjançant materials de qualitats similars i respectant la geometria del projecte original.
En segon lloc, i en referència a les fissures verticals que afectaven la xemeneia en 
diversos trams, es substituiren les peces trencades per unes de noves, de dimensions i 
qualitat equiparables, de tal manera que les fissures visualment van quedar eliminades.

Finalment, es col·locaren unes anelles noves mitjançant franges horitzontals de fibra de 
carboni, amb un acabat equiparable al de les anelles metàl·liques clàssiques. L’objectiu 
fou dotar el conjunt estructural de prou rigidesa per garantir que l’obra de fàbrica treballi 
conjuntament.

La xemeneia, de 39,83 metres d’alçària en superfície, la va construir La Mercantil 
Sabadellense el 1906 a partir dels plànols de l’enginyer Francesc Izard, tal icom s'exposa 
en la part descriptiva d'aquesta fitxa del catàleg. Sense comptar la part del coronament, la 
xemeneia es va fer amb 22.175 peces diferents. L’actual, però, ja no conserva el 
coronament original, ja que va ser objecte d'una reparació i escapçament a causa de 
l'impacte d'un llamp, molt probablement cap als anys 1970.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Vapor Buxeda Vell. Xemeneia AI.026.03.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor de la O AI.027.CA

DADES BÀSIQUES

425402 y = 4599103Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Industrias auxiliares Casablancas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5593010DF2959H0001TB 450 285 PB+1

Carretera  Barcelona, de, 192
Carrer  Viladomat, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor de la O AI.027.CA

Conjunt / Ambient L'única estructura que en resta és part d’una quadra paral·lela a aquesta darrera via, 
relacionada amb la part energètica (la sala de calderes), i la xemeneia. 

La nau és coberta a doble vessant i obre cinc finestres d'estil Manchester al carrer de 
Viladomat.

Context Vapor ubicat al barri de Gràcia, a la cantonada de la carretera de Barcelona i el carrer de 
Viladomat.

Gran conjunt industrial que s’estenia per l’altra banda de la carretera de Barcelona, 
antigament conegut amb el nom de vapor de la O, un dels vapors mítics de Sabadell. La 
seva activitat se centrava en la indústria tèxtil llanera, desmuntatge químic de teixits i tints.
 Donava cabuda a l’empresa de la família Casablancas. El darrer nom amb que es 
coneixia era ICSA, Industrias Casablancas, S.A.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (filatura de cardam tints i acabats) (1863-finals s.XX)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.14.BARP Vapor de la O

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.6

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt que cal tenir en la memòria per la lectura d'una època on aquesta 
tipologia destaca com a model en l'evolució de l'activitat industrial tèxtil i, 
especialment, llanera, de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt industrial interessant per la contribució en la lectura de la formació, 
evolució i transformació de l'estructura urbana del barri de Gràcia i, en 
general, de l’eixample de Sabadell.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Xemeneia 
- Sala de calderes en soterrani 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta del conjunt (Nau).

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor de la O. Sala de calderes i NauAI.027.01.EA
Vapor de la O. XemeneiaAI.027.02.EA
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Vapor de la O AI.027.CA
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 entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)

Informació històrica La sala de calderes i la xemeneia conservades formaven part d'un conjunt més gran que 
es trobava a l'altre costat de la Carretera de Barcelona. Aquesta part conservada entre el 
carrer Viladomat i la Ctra. De Barcelona és el conjunt energètic projectat per l'enginyer 
Arnau Izard l'any 1946. La part que es trobava a l'est de la Ctra. De Barcelona, es va 
començar a construir el 1862 amb els facultatius Joan Caballé i Josep Lacueva i Sanfeliu.

El vapor rebia el nom popular de Vapor de la O i estava ocupat per Industrias Auxiliares 
Casablancas, que dedicades a la filatura de carda, acabats i tints, va tancar les seves 
portes cap a els anys 80 del segle XX. Va ser una de les empreses col·lectivitzades durant
 la Guerra Civil i destinada a la construcció d'armament. 

Cal destacar la figura de Ferran Casablancas Planell (1874-1960) que va entrar a treballar
 molt jove a l'empresa familiar i la va començar a regentar a la mort del seu pare, als 
disset anys. Poc després va inventar i patentar un sistema d'estiratge de metxes en la 
filatura, de fama mundial, que va explotar creant Hilaturas Casablancas SA amb socis 
capitalistes, a més de tenir tallers de construccions mecàniques. Ferran Casablancas i 
Planell, fill de Josep Casablancas (oriünd de Sant Quirze) va revolucionar el món de la 
filatura amb l’invent dels grans estiratges per cotó, que també es va aplicar a la llana i 
altres fibres. El carrer de Mina, paral·lel a la carretera de Barcelona, que anava des de La
 Rambleta al carrer de l’Horta Novella, va ser canviat de nom en honor seu. Va ser el 
primer sabadellenc que va veure, en vida, un carrer amb el seu nom.

La fàbrica, com moltes empreses tèxtils sabadellenques, també disposava d’un important 
taller de construccions mecàniques, que molts anys va dur el nom d’Auto Electricidad, i va
 ser planter de futurs industrials del Metall de Sabadell, com Josep Carreras, Josep Lladó 
o Josep Filella.

Industrias Casablancas, S.A. va sucumbir de la mateixa manera que ho va fer la indústria 
tèxtil sabadellenca. L’empresa havia estat dirigida pel senyor Carles Sentís Casablancas, 
net d’en Ferran Casablancas i fill de Maria Casablancas i Bertran i del periodista barceloní
 Carles Sentís Anfruns.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Xemeneia i Sala de calderes: conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

Són permeses intervencions d'obra nova on determina el planejament urbanistic. 

El bé es troba inclòs en un polígon d'actuació urbanística.

necessaris per a la comprensió del bé); Obra nova
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Vapor de la O AI.027.CA

Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
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Vapor de la O AI.027.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de la O. Sala de calderes i nau AI.027.01.EA

DADES BÀSIQUES

425402 y = 4599103Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Industrias auxiliares Casablancas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5593010DF2959H0001TB 450 285 PB+1

Carretera  Barcelona, de, 192
Carrer  Viladomat, de, s/n
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Vapor de la O. Sala de calderes i nau AI.027.01.EA

Joan Caballé; Josep Lacueva i Sanfeliu (m.o.)

Elements L'única estructura que en resta és part d’una quadra paral·lela a aquesta darrera via, 
relacionada amb la part energètica (sala de calderes), i la xemeneia. 

La nau és coberta a doble vessant i obre cinc finestres estil Manchester al carrer de 
Viladomat.

Context Vapor ubicat al barri de Gràcia, a la cantonada de la carretera de Barcelona i el carrer de 
Viladomat.

Ús actual En desús

Cronologia 1946

Ús original/altres Indústria llanera (filatura de cardam tints i acabats) (1863-finals s.XX)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.14.BARP Vapor de la O

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Sala de calderes: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; 
Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar 
els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Nau: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o 
Rehabilitació; Restauració; Reconstrucció; Ampliació (sempre que el planejament  general 
ho permeti) ; Inclusió; Substitució; Eliminació; Desplaçament i Enderroc; Obra nova

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.6

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Un dels vapors mítics de Sabadell. Donava cabuda a l’empresa de la 
família Casablancas.

Estructures interessants en el record per la contribució en la lectura de la 
formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del barri de Gràcia 
i, en general, de l’eixample de Sabadell.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Sala de calderes en soterrani 

NP 5. DOCUMENTAL
Nau. La regulació sobre aquest element es concretarà a partir de l'estudi patrimonial.
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Vapor de la O. Sala de calderes i nau AI.027.01.EA

Estructura/interior Quant a la nau, abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la 
redacció de l'estudi patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha 
restes d'elements susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la 
intervenció que es proposi.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Sala de calderes: Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Nau: Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.
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Vapor de la O. Sala de calderes i nau AI.027.01.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleGoogle Maps

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

GoogleEquip redactor
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de la O. Xemeneia AI.027.02.EA

DADES BÀSIQUES

425402 y = 4599103Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia d'Indústries Auxiliars Casablancas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5593010DF2959H

Carretera  Barcelona, de, 192
Carrer  Viladomat, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de la O. Xemeneia AI.027.02.EA

Arnau Izard i Llonch, enginyer

Elements La xemeneia es conserva sencera. Aquest element s’emplaça en la part energètica del 
conjunt industrial.

Xemeneia constituïda per un cos de forma de tronc de piràmide, de planta octogonal, que 
s’eleva sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament amb 
ornamentació complexa.

El cos té la figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un 
octàgon i és acabat amb un anell de planta, també octogonal, que constitueix un congreny 
de reforçament, fet de formigó armat, que sobresurt del parament de les cares del cos. Per 
a la construcció d’aquest element es van utilitzat maons normals a les cares i aplantillats 
per formar les arestes.

La base és constituïda per un prisma de base quadrada, coronada per una motllura 
formada per diverses filades escalonades mitjançant l’avançament dels maons que la 
constitueixen. Les cares del prisma són ornades amb uns plafons enfondits que formen 
tres reclaus i tenen el costat superior en semicercle tot formant tres arquivoltes en 
degradació.

El coronament arrenca de l’anell, que remata el cos, i pren a partir d’aquí la forma d’un 
prisma recte de base octogonal, el qual és acabat superiorment amb una cornisa volada. 
Les cares del prisma són ornades amb uns plafons rectangulars enfondits amb els costats 
laterals dentats. La cornisa és formada per dues motllures superposades i formades, cada 
una, per filades de maons de manera que cada una sobrevola la inferior. 

Alçada de la xemeneia: 33,32 m (32 m segons projecte).

Context Vapor ubicat al barri de Gràcia, a la cantonada de la carretera de Barcelona i el carrer de 
Viladomat.

Ús actual En desús

Cronologia 1946

Ús original/altres Indústria llanera (filatura de cardam tints i acabats) (1863-finals s.XX)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.14.BARP Vapor de la O

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.6

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Un dels vapors mítics de Sabadell. Donava cabuda a l’empresa de la 
família Casablancas.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al Centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de la O. Xemeneia AI.027.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Vapor de la O. Xemeneia AI.027.02.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

AHS 2010AHS 2010

Detall coronament

AHS 2010
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina AI.028.CA

DADES BÀSIQUES

425936 y = 4599201Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Tèxtil Gorina

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Vapor Gorina, del



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina AI.028.CA

Conjunt / Ambient La Plaça conté una pèrgola, estructura metàl·lica de les antigues naus, que evoca les 
naus originals de l'antic vapor. 

La xemeneia, de 27,51m, no té base, sinó que surt directament de terra amb unes línies 
inicials de maons lleugerament atalussades. Té dos accessos per al manteniment oberts 
directament al fust, de maons aplantillats i és més ample a la base que a la boca. 

El coronament és senzill amb una única línia de maons sortints, formant una anella. Tot i 
així, sembla ser, que aquest coronament és el fruit d'unaconsolidació moderna. 

A la mateixa plaça s’hi instal·là un estructura de ferro que indica el volum de les tres naus 
del vapor.

Context Conjunt industrial, a l'eixample esquerre de la Rambla, del qual només en queden la 
xemeneia i l'estructura metàl·lica de les naus en un espai públic.

Ús actual Element dins plaça pública (des de 2009)

Ús original/altres Indústria llanera (1884-2005)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.47.BARP Sant Oleguer

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.7

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del 
Centre i l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de 
rellevància.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Tot i la seva preservació parcial (cobertes i xemeneia) és interessant, des 
del punt de vista ambiental, per la identificació singular que presenta en ell 
mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el nou entorn que 
defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Estructures metàl·liques de les naus preservades en l'espai públic (pèrgola) 
- Xemeneia.

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. NausAI.028.01.EA
Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. XemeneiaAI.028.02.EA
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina AI.028.CA

Observacions La plaça conté una pèrgola que evoca les naus originals de l'antic vapor. 

Senyalització patrimonial de la xemeneia.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El 1863, en Josep Barella va fer construir un vapor que es cremaria un any més tard (la nit
 del 3 d'octubre de 1864). Per això, a nivell popular va ser anomenat Vapor Cremat. 
Sembla que només en varen quedar dempeus els edificis de la màquina i de les calderes.

Entre 1884 i 1886, s'hi documenta la presència de Joan Mateu i ja a finals de segle, el 
1895, els germans Josep i Jaume Gorina Pujol construeixen una nau per a instal·lar telers
 en els terrenys en qüestió, que fou ampliada l'any 1910. Tot i així, es desconeix en quina 
cronologia va adquirir aquests terrenys la família Gorina.

No sabem la data de construcció de la xemeneia, però quan els Gorina van arribar al 
vapor i van començar la seva ampliació, aquesta ja estava construïda. Joan Gorina, va 
crear l'empresa en 1835 i canviaria diferents vegades de nom però sempre relacionant-la 
amb el fundador (Juan Gorina e Hijos, Juan Gorina e Hijos sucesores) fins el 1936 que es 
transformaria en Gorina SA. La fàbrica tancà el 2005.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

No es permet la modificació de les estructures de les naus que conformen l'espai públic.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació  
sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina AI.028.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Naus AI.028.01.EA

DADES BÀSIQUES

425936 y = 4599201Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Vapor Gorina, del
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Naus AI.028.01.EA

Francesc Renom i Romeu, mestre d’obres (1895); Manuel Folguera i Duran, enginyer 
(1910).

Elements Les naus del vapor ja no hi són com a volums delimitats pels tancament i la coberta. 
Només s'ha preservat l'estructura metàl·lica de les naus, que recorda l'antiga disposició 
del model fabril, en forma de pèrgola a la plaça.

Context Conjunt industrial, a l'eixample esquerre de la Rambla, del qual només en queda la 
xemeneia i l'estructura metàl·lica de les naus en un espai públic.

Ús actual Element dins plaça pública

Cronologia 1863-1895

Ús original/altres Indústria llanera (1884)

 

Estat conservació Bo;   L'estructura metàl·lica de les naus preservada, que recorda l'antiga disposició del 
model fabril, presenta un bon estat de conservació.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.47.BARP Sant Oleguer

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació  
sense alterar els valors tipològics del bé

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Garantir l’estabilitat del bé sense modificar−ne la seva posició i mida, reparar, restaurar i/o 
reposar al bé catalogat les condicions de salubritat, higiene, seguretat i ornament públic.

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.7

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del 
Centre i l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de 
rellevància.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Tot i la seva preservació parcial (cobertes i xemeneia) és interessant, des 
del punt de vista ambiental, per la identificació singular que presenta en ell 
mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el nou entorn que 
defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Estructures metàl·liques de les naus preservades en l'espai públic (Pèrgola)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Naus AI.028.01.EA

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Naus AI.028.01.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Xemeneia AI.028.02.EA

DADES BÀSIQUES

425936 y = 4599201Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia del Vapor Gorina

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Vapor Gorina, del



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Xemeneia AI.028.02.EA

Desconegut

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
directament del sòl, sense base diferenciada, i és acabada superiorment per un 
coronament senzill format per un sol anell, molt poc destacat.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència que, al no 
tenir base, l’obertura de neteja, i/o manteniment, en aquest cas dues, s’obren directament 
al tub del cos. Tot i que ara la trobada del cos amb el sòl és mitjançant un curt atalussat 
format per quatre filades de maons que s’avancen, hem de considerar que aquesta part 
era enterrada i constituïa una filada de fonament. Aquest cos és constituït per un sol full, el 
qual és construït amb maons aplantillats.

El coronament és constituït per un senzill anell, poc destacat, que és format per dues 
filades de maons, que se situen molt prop de la boca.

Aquesta xemeneia va sofrir una reparació en la qual van refer la part alta, sembla que ho 
van fer amb maons normals sense aplantillar i van eliminar el coronament original, també, 
durant aquesta reparació van reforçar la part alta del cos amb un anellat metàl·lic. 

Alçada de la xemeneia: 27,51 m.

Context Conjunt industrial, a l'eixample esquerre de la Rambla, del qual només en queda la 
xemeneia i l'estructura metàl·lica de les naus en un espai públic.

La xemeneia es conserva pràcticament sencera, isolada. La xemeneia ja existia l’any 
1895, quan en aquest indret s’hi van instal·lar els Gorina. El vapor es dedicava a la 
indústria tèxtil llanera (filatura, tissatge i acabats) i la fàbrica va funcionar fins a l’any 2005.

El primer establiment industrial que s’aixecà en aquest solar fou el de Josep Barella, l’any
 1863, però es va incendiar l’any 1864: d’aquí el nom popular que tingué aquest lloc, el 
vapor Cremat. Amb posterioritat s’hi va instal·lar, entre els anys 1884 i 1886, la filatura de 
llana de Joan Mateu. A l’espai que ocupava aquesta fàbrica s’hi ha construït pisos i una 
plaça pública.

Ús actual Element dins plaça pública (des de 2009)

Cronologia Entre 1886 i 1895

Ús original/altres Indústria llanera (des de 1884)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.47.BARP Sant Oleguer

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.7

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Xemeneia AI.028.02.EA

Observacions Senyalització patrimonial de la xemeneia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució a la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació de les grans 
indústries de la ciutat. 
Referent posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Vapor Cremat - Tèxtil Gorina. Xemeneia AI.028.02.EA

Fotografia del bé Placa

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Detall basament

AHS 2010AHS 2010
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Vapor Buxeda Nou AI.029.CA

DADES BÀSIQUES

425629 y = 4599047Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5893608DF2959H0001FB 3.243 2.516 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 104
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Vapor Buxeda Nou AI.029.CA

Conjunt / Ambient Era un conjunt fabril format entorn d’un pati central que donava als carrers de Ferran 
Casablancas i Sant Pau, constituït per dues naus longitudinals limitant el pati i una tercera
 de doble crugia paral·lela al carrer de Zurbano. La darrera nau disposada transversalment
 al conjunt donava façana al carrer de Ferran Casablancas. En la intervenció realitzada en
 gairebé tota l'illa, ha transformat el conjunt amb la construcció d'edificis de plurihabitatges,
 rehabilitant part de la nau amb front al carrer de Duran i Sors per escola bressol, 
urbanitzant el pati interior i mantenint la xemeneia. La part oest de la nau conserva 
diverses quadres de treball i una roda primària d'uns dos metres de diàmetre amb tres 
canals per a les corretges de distribució i un embarrat que surt del centre. A la mateixa 
zona, s’hi conserven altres embarrats i suports de mida gran.

La xemeneia, de 14,94m, és de fust cilíndric i va ser escapçada als anys 70 del segle XX. 
La base és de prisma rectangular i cada cara presenta un marc de maons que sobresurt. 
A la cara sud, hi presenta l'obertura per al manteniment. 

Les façanes laterals de les naus, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, 
marcat pel ritme buit-ple, amb pilastres les que donen al pati central, i amb obertures 
verticals amb llinda d’arc rebaixat. Actualment la totalitat de les façanes es troben 
arrebossades. La part de la nau que no s'ha rehabilitat té despreniments de l'arrebossat. 
Algunes obertures han patit modificacions en la seva dimensió. 

La coberta de les naus és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals. 
L’estructura de la coberta de les naus està formada per encavallades de fusta.

Context Vapor ubicat a l'eixample dret de la Rambla, del qual només se’n conserven la nau amb 
façana al carrer de Duran i Sors i la casa del vapor o edifici de l'energia, molt modificat. La
 part est de la nau, també està molt modificada, ja que va ser rehabilitada per a acollir una
 escola bressol.

Ús actual Centre d'educació infantil i familiar (des de 2010) i plurihabitatges

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu)  (1878-2005)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.8

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Buxeda Nou. NausAI.029.01.EA
Vapor Buxeda Nou. XemeneiaAI.029.02.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: Ascens i davallada d'una empresa tèxtil llanera. La casa Buxeda, 
1846-1896. Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach, 1998.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 

Informació històrica El conjunt industrial del vapor Buxeda nou es va començar a construir entre 1878 i 1881. 
En aquest primer moment, es van construir la nau conservada i una altra paral·lela més al
 nord, amb un pati de drapaires al mig i l'edifici del vapor o energètic també entre les dues
 per tal de repartir la força motriu amb corretges cap a les rodes de transmissió de les que
 encara se’n conserva una.

Des del principi, els germans Domènech (que havia estat dirigint la producció al vapor 
Buxeda vell) Valentí i Patllari van exercir de vaporistes, llogant força motriu i espais, una 
activitat que sempre realitzarien els diferents propietaris del vapor fins el seu tancament 
com espai industrial.

El vapor estaria en mans dels Buxeda fins el 1924 i passant de pares a filles o germans, 
per herència o bé per compra. A partir d'aquesta data i fins el 1954, els propietaris foren 
Joan Valls i els hereus de Maria Renom Soler (muller d’en Valentí Buxeda). Entre 1954 i 
2002, la propietat va passar a la família Pujol Pineda, amb empresa al vapor.

En al vapor Buxeda s’hi ubicaven empreses tèxtils o auxiliars, com era el cas de Tints 
Enrich. En el moment del tancament al 2002 però, el panorama havia canviat totalment i hi
 havia empreses tant diverses com una fusteria, una empresa elèctrica, una impremta, un
 garatge de camions, ...

L'any 2010 es va rehabilitar una part del conjunt com a centre d'Educació Infantil i 
residencial.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Naus 
- Casa del vapor (edifici de l'energia)
- Xemeneia
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empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A; JUNYENT, E.: El Buxeda Nou (Sabadell). Vapor i vaporistes. dins 
Quaderns d'Arqueologia, V, 2008.
 
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425629 y = 4599047Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5893608DF2959H0001FB 3.243 2.516 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 104
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Nunell i Sala, Narcís

Elements Ubicat a l'eixample dret de la Rambla, del vapor Buxeda nou només se’n conserven la nau
 amb façana al carrer de Duran i Sors i la casa del vapor o edifici de l'energia, molt 
modificat. La part est de la nau, també està molt modificada ja que va ser rehabilitada per 
a acollir una escola bressol.

La part oest de la nau conserva diverses quadres de treball i una roda primària d'uns dos
 metres de diàmetre amb tres canals per a les corretges de distribució i un embarrat que 
surt del centre. A la mateixa zona, s’hi conserven altres embarrats i suports de mida gran.
 Les façanes laterals de les naus, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, 
marcat pel ritme buit-ple, amb pilastres les que donen al pati central, i amb obertures 
verticals amb llinda d’arc rebaixat. 

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades. La part de la nau que no 
s'ha rehabilitat té despreniments de l'arrebossat. Algunes obertures han patit 
modificacions en la seva dimensió.

La coberta de la nau és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals. 
L’estructura de la coberta està formada per encavallades de fusta.

Context Era un conjunt fabril format entorn d’un pati central que donava als carrers de Ferran 
Casablancas i Sant Pau, constituït per dues naus longitudinals limitant el pati i una tercera 
de doble crugia paral·lela al carrer de Zurbano. La darrera nau disposada transversalment 
al conjunt donava façana al carrer de Ferran Casablancas.

En la intervenció realitzada en gairebé tota l'illa, ha transformat el conjunt amb la 
construcció d'edificis de plurihabitatges, rehabilitant part de la nau amb front al carrer de 
Duran i Sors per escola bressol, urbanitzant el pati interior i mantenint la xemeneia.

Ús actual Centre d'educació infantil i familiar (des de 2010), plurihabitatges

Cronologia 1878

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu)  (1878-2005)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.8

Valor històric Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vapor Buxeda Nou. Naus AI.029.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Naus referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s Edificis preservats:
- Nau
- Casa del vapor (edifici de l'energia)
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor Buxeda Nou. Xemeneia AI.029.02.EA

DADES BÀSIQUES

425629 y = 4599047Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Pau, de, 102-104
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Vapor Buxeda Nou. Xemeneia AI.029.02.EA

Narcís Nunell i Sala, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base prismàtica. Aquesta xemeneia va ser rebaixada, segurament, per evitar 
possibles caigudes (vers l’any 1975).

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La 
construcció va ser realitzada utilitzant maons aplantillats.

La base és formada per una piràmide truncada que és coronada per una motllura 
escalonada, de tres esglaons, d’un, dos i quatre gruixos de maons de pla que volen; el 
primer, respecte el pla de les cares de la base i els altres respecte els anteriors. A les 
cares de la base s’hi formen uns plafons enfondits que ocupen casi la totalitat de la 
superfície. La unió d’aquesta base amb el cos de la xemeneia es realitza amb la 
intersecció d’aquest amb una piràmide de poca alçada i que té de planta el coronament de 
la base. Avui aquesta piràmide d’unió es troba molt degradada i li falta part de les cares. 

Alçada de la xemeneia: 14,94 m.

Context L’estructura bàsica d’aquest vapor, ubicat al sector dret de l'Eixample, es va construir 
entre els anys 1878 i 1881, amb la finalitat de llogar espais i energia a diferents empreses. 
Aquest espai industrial ha estat parcialment enderrocat per a la construcció d’habitatges, 
mentre unes altres naus i altres àmbits s’han rehabilitat com a Centre d’Educació Infantil i 
Familiar.

Ús actual Centre d'educació infantil i familiar (des de 2010) i plurihabitatges

Cronologia 1881

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu)  (1878-2005)

 

Estat conservació Regular;  Malgrat que la xemeneia es troba escapçada, presenta un bon estat de 
conservació general en el seu aspecte exterior.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.8

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Tot i estar escapçada considerablement es tracta d'un bé que cal tenir en 
la memòria on la presència de la xemeneia marca laimportància de les 
diverses indústries tèxtils que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX 
i principis del XX.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al centre i l'Eixample de la ciutat. Referent en la 
transformació de l'espai públic

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vapor Buxeda Nou. Xemeneia AI.029.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de la indústria 
en el lloc.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor Casanovas AI.030.CA

DADES BÀSIQUES

425553 y = 4599010Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Jeroni Gibert / Mein S.A

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5692202DF2959H0001QB 2.186 3.308 PB+1

Carrer  Duran i Sors, de, 94
Carretera  Barcelona, de, 191
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Conjunt / Ambient Conjunt fabril format bàsicament per una nau principal en T, una sala de calderes, la 
xemeneia de l'antic vapor i un pati central. També formen part del conjunt diverses 
edificacions residencials així com la nau que dóna façana al c. Ferran Casablancas i que 
substitueix l'original, desapereguda després d'un incendi. Encara s'hi conserva la caldera 
original. 

Pel que fa a la xemeneia, de maons aplantillats, s’aixeca sobre una base prismàtica. Té el 
fust de forma cònica, tot i que és difícil de distingir la diferència de diàmetres a la part 
inferior i superior. A la corona hi ha un anell de dues fileres de maons de més diàmetre 
situats a tres fileres de la part superior del fust. Fa un total de 15,98 m d'alçada. 

Una de les naus, de planta i pis, es disposa paral·lela a la primera via, amb entrada per 
una porta de barri al carrer Duran i Sors que dóna al pati. La segona nau és paral·lela al 
carrer de Ferran Casablancas, i en el moment de l’estudi, ha estat parcialment adaptada 
com a habitatges.Atès que els dos carrers esmentats no són paral·lels, el conjunt pren 
forma trapezoïdal. 

La primera nau és coberta a dues aigües, amb finestres estil Manchester que presenten 
una vora da maó vist a tot el perímetre. Per la façana del carrer de Duran i Sors, per sobre 
les finestres de la planta baixa, hi sobresurten els caps d’uns tirant metàl·lics. A l’extrem 
nord de la nau se li adossa per l’est, una altra nau més curta i de les mateixes 
característiques, que tanca parcialment el pati pel nord, i que es tracta de l'espai energètic.
 En un semisoterrani, s'hi conserva la caldera de vapor original. Les naus tenen coberta 
inclinada a dues aigües.
 
Pel que fa a la nau est, aquesta ha estat modificada en la seva meitat nord, on presenta 
planta baixa i finestres quadrangulars en horitzontal més modernes de panots de vidre. La
 meitat nord però presenta la volumetria i estructura original, també de planta i pis, tot i 
que ha estat adaptat com a habitatge amb accés des del carrer de Ferran Casablancas.

Al centre del pati i adossat a aquesta darrera nau hi ha la casa del vapor i just al nord 
d’aquesta, la xemeneia. La casa del vapor presenta coberta plana i té un aspecte cúbic. 
L’accés està situat a la cara sud, davant de la porta d’entrada, i presenta finestrals 
verticals amb volta de mig punt.

La porta del barri és metàl·lica, amb travessers verticals a la meitat superior i envoltada 
per un marc de maó massís en horitzontal que, a l’esquerra de la porta, presenta un pilar 
amb decoració a la part superior coronada per la disposició dels maons en forma de petit 
frontó. Per sota d’aquest element, els maons estan disposats pel tal de sobresortir 
alternativament i fer l’efecte de per petites mènsules. Unes filades per sota, un anell de 

Context Vapor ubicat a l'eixample dret de la Rambla, a la cruïlla del carrer de Duran i Sors amb la 
carretera de Barcelona i el carrer de Ferran Casablancas. És un conjunt de dues naus al 
volant d’un pati de drapaires.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.9

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Casanovas. NausAI.030.01.EA
Vapor Casanovas. XemeneiaAI.030.02.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Casanovas AI.030.CA

quatre maons sobresurt del pilar amb una fila de maons en sardinell a la part central. 
Encavallades de fusta amb corretges i llates de fusta. Bigues de fusta i voltes de maó a la 
nau principal. Estructura de bigues i biguetes de fusta i empostissat de fusta per al forjat 
de l'altell a les edificacions del nucli energètic de la fàbrica.

Ús actual En desús

Ús original/altres Foneria (1878-inicis s. XX)/ Fàbrica de mobiliari de parcs i jardins (1960-?)

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Informació històrica  Segons comenta Esteve Deu, aquesta va ser una de les primeres indústries 
metal·lúrgiques de Sabadell a posar una potència de 20CV al seu vapor, ja que a l'últim 
quart del segle XIX, els altres industrials del ram que van vaporitzar les seves 
instal·lacions van posar-hi entre 2 i 4CV exceptuant a Successors de Francesc Bas que, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelacio.

Tipus d'intervenció Nau i apèndix, xemeneia i sala caldera: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; 
Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al bé 
patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i 
Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, com a foneria, de gran importància al llarg dels 
s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de les indústries de rellevància, foneria en aquest cas.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria original, i la 
imatge general externa. Destaquen la composició de les façanes i les 
obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, en aquest cas com a foneria.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Nau amb façana a la carretera de Barcelona i el seu apèndix perpendicular 
- Xemeneia

NP 1. INTEGRAL
Sala caldera i caldera, en espai semisoterrat prop del pati

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta del conjunt. La regulació sobre aquests béns es concretarà a partir de l'estudi 
patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.
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Bibliografia  BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

DEU, E. La indústria metal·lúrgica i de construccions mecàniques a Sabadell. 
Sabadell: Fundació Banc Sabadell, 2005.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

l’any 1884 va instal·lar 12CV. Tot i així, no sembla que l'activitat d'aquest empresari fos 
important i hauria tancat al segle XX o abans.

Segons el parcel·lari de 1972, la propietària era na Francesca Comadran Mora que ho 
tenia llogat:
–Des de 1960 a Eliseu Sellés Barrull, relacionat amb MEIN SA que havia estat llogant 
espais també a l'altre costat del carrer de Ferran Casablancas, al vapor Buxeda nou. Es 
tractava d'una empresa metal·lúrgica. –Des de 1958 a Isidre Domènech.
–Des de 1953 a Feliu Fàbregas.
–Des de 1953 a Joan Graells Arcalís, dedicat també a la metal·lúrgica.
–Des de 1922 a Joan Rocabert Campmajor. Es tractava d'una empresa tèxtil.

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme; JUNYENT CARRERAS, Eugeni: Memòria per a l'estudi 
històric i patrimonial del Vapor Jeroni Gibert - Vapor Casanovas de Sabadell (Vallès 
Occidental). DRACMA arqueologia. Juliol 2018.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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 Vapor Casanovas. Naus AI.030.01.EA

DADES BÀSIQUES

425553 y = 4599010Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Jeroni Gibert / Mein S.A. Naus (1,2,3 i 4)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5692202DF2959H0001QB 2.186 3.308 PB+1

Carrer  Duran i Sors, de, 94
Carretera  Barcelona, de, 191
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 Vapor Casanovas. Naus AI.030.01.EA

Narcís Nunell i Sala, enginyer.

Elements Conjunt fabril format bàsicament per una nau principal en T, una sala de calderes, la 
xemeneia de l'antic vapor i un pati central. També formen part del conjunt diverses 
edificacions residencials així com la nau que dóna façana al c. Ferran Casablancas i que 
substitueix l'original, desapereguda després d'un incendi. Encara s'hi conserva la caldera 
original. Una de les naus, de planta i pis, es disposa paral·lela a la primera via, amb 
entrada per una porta de barri al carrer Duran i Sors que dóna al pati. La segona nau és 
paral·lela al carrer de Ferran Casablancas, i en el moment de l’estudi, ha estat parcialment
 adaptada com a habitatges. Atès que els dos carrers esmentats no són paral·lels, el 
conjunt pren forma trapezoïdal.
 
La primera nau és coberta a dues aigües, amb finestres estil Manchester que presenten 
una vora da maó vist a tot el perímetre. Per la façana del carrer de Duran i Sors, per sobre 
les finestres de la planta baixa, hi sobresurten els caps d’uns tirant metàl·lics. A l’extrem 
nord de la nau se li adossa per l’est, una altra nau més curta i de les mateixes 
característiques, que tanca parcialment el pati pel nord, i que es tracta de l'espai energètic.
 En un semisoterrani, s'hi conserva la caldera de vapor original. Les naus tenen coberta 
inclinada a dues aigües. 

Pel que fa a la nau est, aquesta ha estat modificada en la seva meitat nord, on presenta 
planta baixa i finestres quadrangulars en horitzontal més modernes de panots de vidre. La
 meitat nord però presenta la volumetria i estructura original, també de planta i pis, tot i 
que ha estat adaptat com a habitatge amb accés des del carrer de Ferran Casablancas.

Al centre del pati i adossat a aquesta darrera nau hi ha la casa del vapor i just al nord 
d’aquesta, la xemeneia. La casa del vapor presenta coberta plana i té un aspecte cúbic. 
L’accés està situat a la cara sud, davant de la porta d’entrada, i presenta finestrals 
verticals amb volta de mig punt.

La porta del barri és metàl·lica, amb travessers verticals a la meitat superior i envoltada 
per un marc de maó massís en horitzontal que, a l’esquerra de la porta, presenta un pilar 
amb decoració a la part superior coronada per la disposició dels maons en forma de petit 
frontó. Per sota d’aquest element, els maons estan disposats pel tal de sobresortir 
alternativament i fer l’efecte de per petites mènsules. Unes filades per sota, un anell de 
quatre maons sobresurt del pilar amb una fila de maons en sardinell a la part central. 

Elements destacats: encavallades de fusta amb corretges i llates de fusta, bigues de fusta 
i voltes de maó a la nau principal, així com l'estructura de bigues i biguetes de fusta i 
empostissat de fusta per al forjat de l'altell a les edificacions del nucli energètic de la 
fàbrica.

Context Vapor ubicat a l'eixample dret de la Rambla, a la cruïlla del carrer de Duran i Sors amb la 
carretera de Barcelona i el carrer de Ferran Casablancas. És un conjunt de dues naus al 
volant d’un pati de drapaires.

Ús actual En desús

Cronologia 1878

Ús original/altres Foneria (1878-inicis s. XX)/ Fàbrica de mobiliari de parcs i jardins (1960-?)

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert.

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.9
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 Vapor Casanovas. Naus AI.030.01.EA

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelacio.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, com a foneria, de gran importància al llarg dels 
s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de les indústries de rellevància, foneria en aquest cas.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria original, i la 
imatge general externa. Destaquen la composició de les façanes i les 
obertures de les naus.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, en aquest cas com a 
foneria.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Nau amb façana a la carretera de Barcelona i el seu apèndix perpendicular 

NP 1. INTEGRAL
- Sala caldera i caldera, en espai semisoterrat prop del pati

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta del conjunt. La regulació sobre aquests béns es concretarà a partir de l'estudi 
patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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 Vapor Casanovas. Xemeneia AI.030.02.EA

DADES BÀSIQUES

425553 y = 4599010Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Jeroni Gibert / Mein S.A. Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Duran i Sors, de, 94
Carretera  Barcelona, de, 191
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 Vapor Casanovas. Xemeneia AI.030.02.EA

Desconegut

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca 
sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència 
i és rematat per un anell que sobresurt del perímetre del cos en aquell punt. Per a la 
construcció d’aquests elements es van utilitzar maons aplantillats.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada que queda amagada dins les 
construccions dels patis de les cases que hi són adossades.

El coronament és constituït per un curt cilindre que dona continuïtat al cos per sobre de 
l’anell. 

Alçada de la xemeneia: 15,98 m.

Context Vapor ubicat a l'eixample dret de la Rambla, a la cruïlla del carrer de Duran i Sors amb la 
carretera de Barcelona i el carrer de Ferran Casablancas.

La xemeneia es troba situada darrera del nucli energètic del recinte industrial conservat.

Ús actual En desús

Cronologia 1878-1886

Ús original/altres Foneria (1878-inicis s. XX)/ Fàbrica de mobiliari de parcs i jardins (1960-?)

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - 
Vapor Casanovas - Jeroni Gibert.

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.9

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La xemeneia es conserva sencera. L’establiment industrial original és
una foneria de l’any 1878, que funcionava amb màquina de vapor.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al Centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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 Vapor Casanovas. Xemeneia AI.030.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelació.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s Xemeneia
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Vista parcial coronament Detall coronament

AHSAHS

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425097 y = 4599076Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions L'Espanya Industrial

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5293002DF2959H 3.219 4.982 PB+1

5293001DF2959H 1.014 1.759 PB

5293003DF2959H 770 595 PB

5293004DF2959H 848 673 PB

Carrer  Cellers, de, 69
Carretera  Jacint Verdaguer, 49-53
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Conjunt / Ambient El conjunt està format per quatre naus amb coberta de doble vessant disposades d’est a 
oest, separades entre elles per tres patis que es van anar cobrint (amb cobertes modernes
 a doble vessant al pati nord i amb dents de serra al pati central). El pati del sud està 
encara en bona part descobert.

Context Complex industrial que ocupa tota l'illa entre els carrers Jacint Verdaguer, Cellers, 
Viladomat i Reina Elionor.

Ús actual Magatzem història Museu del Gas (des de 2010)

Ús original/altres Indústria tèxtil (1920-2007)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.12.BARP Fàbrica Sallarés Deu, 
S.A.

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.10

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

El conjunt ocupa tota una illa a l'Eixample de Gràcia. Està organitzat 
seguint l'estructura dels vapors, a partir d'una successió de naus que 
conforma una identitat urbana apreciable en la seva imatge exterior.

La disposició de les seves naus i patis, i l'acurat disseny i
disposició de les seves obertures determina un conjunt plenament integrat i 
únic.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Conjunt de quatre naus perpendiculars al carrer Reina Elionor, inclosos els soterranis de 
les dues naus situades al nord 
- Dipòsit elevat en estructura de formigó armat

NP 5. DOCUMENTAL
- Edifici amb façana longitudinal al carrer deJacint Verdaguer
- Patis, coberts o no, entre les naus

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Fàbrica Sallarés Deu, S.A. Naus i DipòsitAI.031.01.EA
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica La fàbrica va ser construïda l’any 1920 segons una sol·licitud presentada a l'Ajuntament 
de Sabadell a nom de Joan Barata, amb Lluís Muncunill Parellada com arquitecte (AHS. 
AMH-274 exp. 278/1920). Posteriorment s’hi realitzaren ampliacions, sobretot per cobrir 
els patis de drapaires entre naus i guanyar més espais.

Aquesta fàbrica era S.A. Hilados Mohair, que seria absorbida l’any 1931 per La España 
Industrial de Barcelona amb la intenció de diversificar els seus productes amb productes 
de llana (pelfes).

L’any 1969, l'empresa Sallarés Deu SA va traslladar la seva producció a aquest espai 
industrial des de la fàbrica que tenia al carrer de la Indústria amb cantonada carrer 
Concepció (actualment Edifici CASSA). Ocupà aquest espai fins a 2007. Com s'ha 
esmentat anteriorment, el conjunt ha tingut denominacions diverses. Entre els anys 
1920-1931 va denominar-se “Hilados Mohair, SA”. Entre els anys 1931-1966, “La España 
Industrial, SA”, que és una de les denominacions més assenyalades juntament amb la de 
“Sallarès Deu, SA”, que és la que va tenir entre els anys 1966-1983. Una darrera 
denominació és la de “Textifibra i Sallarès Deu S.A.” entre els anys 1983-2005.

Actuacions / altres La construcció d’aquest conjunt fabril va començar el 1920 amb dues naus projectades 
per l’arquitecte Lluís Muncunill, que responen a l’estructura dels antics vapors, amb naus 
paral·leles amb un pati central. Al començament de la dècada de 1930 es va construir el 
cos amb façana al carrer de Jacint Verdaguer i altres volums que acabarien de ser la 
tercera nau.

A la dècada del 1940 es va bastir la quarta nau, la que confronta amb el carrer de 
Viladomat. Més endavant, al començament de la dècada del 1950, es va enderrocar la 
tercera nau i es va construir de nou. Entre el final dels anys 1960 i l’inici dels 1970, amb la 
compra del conjunt a càrrec de l’empresa Sallarès Deu, SA, es van construir tres grans 
naus subterrànies, es van cobrir els patis interiors i es van regularitzar les façanes de les 
naus i els patis que donen al carrer de la Reina Elionor.

Com a actuacions previstes, al tractar-se d'un conjunt de titularitat municipal, es vol 
condicionar com una zona amb una important transformació urbana destacable.
Comprèn diferents projectes, alguns ja realitzats i altres en vies d’execució o projecte. 
D’aquest conjunt cal ressaltar els següents:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

Es permet la transformació de les finestres que donen als patis interiors, entre naus, a 
portes sempre que no es modifiqui l'amplada del forat i es conservin els valors 
patrimonials del conjunt, per tal de permetre nous usos. 

En les cobertes inclinades es podran utilitzar, de manera flexible, altres materials 
respectuosos amb la imatge externa original del bé, però que puguin oferir la capacitat 
d'adequar-se a les diferents normatives sectorials, en especial a les relatives al caràcter 
mediambiental, per exemple, i que possibilitin la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de 
producció d’ACS. Per tant, amb aquestes observacions les intervencions no queden 
restringides, únicament, a materials tradicionals.

Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)
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Observacions L’Ajuntament de Sabadell inicia, l'octubre de 2018, els tràmits per adquirir el conjunt fabril 
Sallarès i Deu. El formen 4 naus paral·leles als carrers de Cellers i de Viladomat, i un 
cinquè edifici, perpendicular a aquestes naus, amb façana al carrer de Jacint Verdaguer.

- El soterrament de les vies del ferrocarril de FGC entre l’Estació de Can Feu | Gràcia i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès

- La reurbanització de la rambla d’Ibèria
La transformació en espai públic verd de la superfície generada pel cobriment de les vies 
del tren. Espai que unirà el parc de Can Feu amb l’estació de FGC i amb el Centre
L’adquisició del castell de Can Feu, de 19,000 m2 de superfície, que completa el parc de 
Can Feu.

- La reurbanització del passeig de Can Feu
Una nova mobilitat al barri, amb canvis en la senyalització per evitar el trànsit de pas de 
vehicles motoritzats, que permet la pacificació i la millora de la qualitat de vida dels veïns.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Fàbrica Sallarés Deu, S.A. AI.031.CA
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Fotografia del bé Entrada

Equip redactor Equip redactor

Dipòsit

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425097 y = 4599076Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions L'Espanya Industrial. Naus (1,2,3 i 4)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5293002DF2959H 3.219 4.982 PB+1

5293001DF2959H 1.014 1.759 PB

5293003DF2959H 770 595 PB

5293004DF2959H 848 673 PB

Carrer  Cellers, de, 69
Carrer  Jacint Verdaguer, de, 49-53
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Lluís Muncunill Parellada, arquitecte / Joan Barata, promotor

Elements El conjunt està format per quatre naus amb coberta de doble vessant disposades d’est a 
oest, separades entre elles per tres patis que es van anar cobrint (amb cobertes modernes
 a doble vessant al pati nord i amb dents de serra al pati central). El pati del sud està 
encara en bona part descobert. Presenta una uniformitat constructiva, ja que totes les 
estructures són de maó massís en horitzontal amb obertures de les mateixes 
característiques a les quatre façanes. 

Les naus les podem identificar com dos grups de dues naus. Les situades al sud, ocupen 
tota la llargada de l'illa i les situades al nord, deixen un pati per l’oest, també cobert al 
moment de l’estudi per una estructura plana. Aquest pati esdevé l’entrada principal actual 
al conjunt, per un xamfrà a la cantonada dels carrers Cellers i Jacint Verdaguer.

El conjunt queda tancat, per l’oest, per dues naus, una a continuació de l’altra, més 
entretes que les quatre principals i que formen la façana del carrer de Jacint Verdaguer. 
Així mateix, els tres patis queden tancats per l’est per tres petits cossos de pocs metres de
 profunditat i coberts també a doble vessant, de manera que la façana del complex pel 
carrer de la Reina Elionor presenta fins a 6 cossos contigus coberts a doble vessant. A la
 mateixa façana del carrer Reina Elionor, la nau sud presenta un portal.

Al pati central del complex, a pocs metres de la façana est, hi ha un dipòsit d’aigua elevat. 
 Encara que es tracti d'una construcció posterior a la de les naus del conjunt, és una 
referència simbòlica del recinte i forma part del paisatge que determina tot el conjunt fabril.

Pel que fa a les obertures a les façanes, totes presenten finestres verticals amb arc 
rebaixat de maó massís en vertical a la part superior, típiques de les estructures 
industrials, agrupades en mòduls de dues unitats i amb una filera de maó en horitzontal 
que sobresurt lleugerament de la façana a la part inferior.

La nau que tanca façana oest (al carrer de Jacint Verdaguer), al seu extrem nord, 
presenta l’únic cos de planta baixa més pis de tot el complex. Aquesta façana presenta 
també dos portals d’entrada, i és la única on degut a la presència d’aquests portals, la 
continuïtat de els obertures es trenca.

La façana nord, a la part central, hi ha un altre portal d’accés. Aquesta és l'única façana 
que presenta dos nivells d’obertures, ja que a més de les finestres de la planta baixa, per 
sota de cada mòdul de finestres hi ha una obertura de les mateixes característiques, però 
d’una amplada equivalent a 1,5 finestres i molt poca alçària disposades a tocar de terra, 
cosa que indica la presència d’un espai semisoterrani en aquesta nau. 

Es tracta de naus de crugia única. L'estructura de les naus està formada per encavallades 
i xapa metàl·lica. La coberta inclinada està acabada amb teula àrab, amb ràfec volat.

Context L’Espanya industrial és un complex industrial que ocupa tota l'illa entre els carrers Jacint 
Verdaguer, Cellers, Viladomat i Reina Elionor a la part de l'eixample de Gràcia.

Ús actual Industrial

Cronologia 1920

Ús original/altres Indústria tèxtil (1920-2007)

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.12.BARP Fàbrica Sallarés Deu, 
S.A.

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.10
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Ús original/altres

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments. Les fusteries poden ser substituïdes per altres materials, ja 
que han patit transformació. 

D'altra banda, es permet que alguns finestrals, finestres que donen als patis interiors entre 
naus, puguin convertir-se en porta (eliminant l'ampit) per tal de permetre la permeabilitat 
entre les diferents naus. sempre que no es modifiqui l'amplada del forat i es conservin els 
valors patrimonials del conjunt, a fi de permetre nous usos. 

En les cobertes inclinades es podran utilitzar, de manera flexible, altres materials 
respectuosos amb la imatge externa original del bé, però que puguin oferir la capacitat 
d'adequar-se a les diferents normatives sectorials, en especial a les relatives al caràcter 
mediambiental, per exemple, i que possibilitin la instal·lació de plaques fotovoltaiques, de 
producció d’ACS. Per tant, amb aquestes observacions les intervencions no queden 
restringides, únicament, a materials tradicionals.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit d'accés entre els testers de les naus i l'edifici longitudinal amb façana 

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ  
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

La implantació ordenada de 4 naus paral·leles als carrers de Cellers i de 
Viladomat, i un cinquè edifici, perpendicular a aquestes naus, amb façana 
al carrer de Jacint Verdaguer, reforça la identitat urbana del conjunt dins 
l'Eixample de Gràcia.

El tret més característic de les quatre naus principals és que tenen parets 
de maó massís laterals com a elements de suport vertical, a més de 
cavalls de perfils laminats d’acer, per cobrir els sostres de la planta baixa.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Conjunt de naus interessant per la contribució en la preservació de la seva 
imatge original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el 
seu entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Conjunt de quatre naus perpendiculars al carrer Reina Elionor, inclosos els soterranis de 
les dues naus situades al nord 
- Dipòsit elevat en estructura de formigó armat

NP 5. DOCUMENTAL
- Edifici amb façana longitudinal al carrer de Jacint Verdaguer
- Patis, coberts o no, entre les naus



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Sallarés Deu, S.A. Naus i Dipòsit AI.031.01.EA

al carrer de Jacint Verdaguer restarà liure de construccions.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

425464 y = 4599038Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Escola Illa - Centre municipal d'art

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5592001DF2959H0001GB 7.281 5.986 PB+1

Carretera  Barcelona, de, 208
Carrer  Manso, de, 2
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Nunell i Sala, Narcís

Elements Conjunt fabril format entorn d’un pati central, actualment constituït per dues naus de planta
 baixa. Ha patit transformacions sota els cànons de l’arquitectura racionalista. 

Les façanes abans remarquen la verticalitat dels eixos, tant per les pilastres com per la 
forma de les obertures. Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades. 

La coberta de les naus és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals, 
acabada amb teula àrab i placa de fibrociment sobre encavallades de fusta.

Es conserva una nau construïda el 1911 per l'enginyer Francesc Izard amb doble 
encavallada per tal d'obtenir il·luminació zenital.

Context Conjunt industrial situat a l'est del barri de Gràcia, al seu límit amb la carretera de 
Barcelona.

Ús actual Educatiu (Centre municipal d'art i centre de formació ocupacional) i dependències 
municipals (des de 1991)

Cronologia 1877, 1884, 1905

Ús original/altres Indústria llanera (1877-1978)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, dels seus revestiments, així com dels elements decoratius 
i ornamentals que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot.  EIA.18.BARP Vapor Llonch

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.11

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Els orígens es remunten a l'any 1875. La fabricació de teixits de llana va 
ser l'activitat principal durant molts anys al Vapor, el qual es va convertir en 
una de les fàbriques més importants de Sabadell del darrer terç del segle 
XIX.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El vapor a Sabadell. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 2000.

CABANA, Francesc; Els Llonch. Dins: Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la 
revolució industrial a Catalunya. Diputació de Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2001

CASANOVAS ROMEU, Àngels: Gràcia, un barri entre tres segles. Sabadell: Museu 
d’Història de Sabadell, 2010.

Informació històrica La societat “Juan Llonch y Hermanos” formada pels germans Joan, Francesc, Josep, 
Rafael, Pere i Feliu i la seva mare Antònia Sanmiquel, van ser els constructors del vapor 
Llonch l’any 1877. La tradició ja venia de família ja que el pare, Feliu Llonch i Matas, fill 
d'un pagès de Sabadell, va treballar a la indústria tèxtil amb el seu fill Joan des del 1853, 
un cop dissolta la societat que havia format amb els seus germans en 1834. Durant 
aquesta primera etapa, pare i fill van estar de lloguer a molins i vapors i a la mort del pare
 es va constituir la societat.

Joan Llonch incorporà a tots els seus fills i el 1916 la societat es va dissoldre i quedà en 
mans de Francesc Llonch i Cañameras que moriria a Navarra el 1938. L'empresa es va 
col·lectivizar entre 1937 i 1938, durant la Guerra Civil espanyola, i el 1940, un cop 
acabada, els germans Joan, Feliu i Josep Llonch i Salas van crear la societat “Llonch, 
S.A.” documentada fins el 1978.

Durant les primeres dècades del segle XX, van actuar també com a vaporistes llogant 
espais i força motriu a altres empresaris i drapaires de la industria tèxtil:
El 1899: Montllor y Moratonas.
El 1909: Duran y Arcís i Alejandro Roca. En un moment indeterminat entre 1910 i 1911: 
Pedro Moratonas i Hijos de Jaime Carulla.
El 1913: Duran y Arcís i Leoncio Viluca.
El 1914: Duran y Arcís, Hijos de Jaime Carulla, Leoncio Viluca.
El 1919-1920: Francisco Franquesa, Sanmiguel y Carulla, Pedro Moratonas i José Trias.

Actuacions finca L'activitat tèxtil del Vapor acaba l'any 1978 i l'illa ocupada per l'edifici rep la qualificació de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'haurà de mantenir lliure d'edificacions.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Naus delimitades al plànol normatiu

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d'elements
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zona de transformació d'ús. L'Institut Català del Sòl (INCASOL) compra l'edifici i cedeix la 
major part a l'Ajuntament de Sabadell l'any 1987 per a equipament social i educatiu. Una 
petita part de l'edifici queda per a ús privat.

L'Ajuntament de Sabadell comença la rehabilitació de l'edifici del Vapor Llonch, l’any 
1989, gràcies a un projecte de Formació i Treball denominat Escola taller de Can Llonch. 
Els alumnes treballadors i treballadores porten a terme els treballs de rehabilitació durant 
els anys 1989, 1990 i l'any 1991.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426448 y = 4600315Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6605010DG2060B0001RJ 6.291 3.502 PB+1

Carrer  Fàbrica dels Nois Buxó, de la, s/n
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Renom i Costa, Josep (1918)

Elements Consta d’un pati amb entrada per un barri situat al sud, al voltant del que s’articula el 
conjunt. 

L’oest i nord del pati és un espai cobert per una successió de cobertes de doble vessant 
disposades d’est a oest.

A l’est del pati, dues naus modernes, més amples i cobertes a doble vessant disposades 
perpendicularment al carrer. A continuació d’aquestes dues naus hi ha una quadra 
disposada transversalment, amb coberta de teules a dues aigües i més al nord encara, un
 altre espai de factura moderna. 

La façana a banda i banda de l’entrada presenta grans diferències que evidencien els 
diferents moments constructius. Així, és destacable la façana a l’oest de la porta, amb 
elements de decoració neoclàssica que pren forma en la motllura a la part superior del 
mur i tres columnes (més amples al centre que no als extrems) a la finestra quadrangular 
que s’hi obre a la part central. Just a tocar de la porta s’hi aixeca una torre de planta i pis 
cilíndrica, amb el mateix tipus de columnes al centre de les obertures d’ambdues plantes i
 amb coberta d’obra decorada amb una petita bola a l‘extrem.

Context La fàbrica dels Nois Buxó és un complex industrial a la riba dreta del riu Ripoll, sota el barri
 de Covadonga. El 1895, els industrials tintorers, Jaume, Joaquim, Joan i Francesc Buxó, 
fills de Josep Buxó i Valls, traslladaren el negoci familiar a la vora del Ripoll, on 
construïren el vapor que fou conegut com a Fàbrica dels Nois Buixons. El 1918, 
l'arquitecte Josep Renom hi va dirigir unes obres d'ampliació, amb un despatx de planta 
circular, que donaren un nou caràcter a les instal·lacions.

Ús actual Industrial

Cronologia 1886/1918

Ús original/altres Auxiliar indústria tèxtil (1886-principis del segle XXI)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus + Edifici d'oficines noucentista; Època contemporània. Segle 
XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / AEA.41.BARP Horta Vella-Nois 
Buxó-Molí Xic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.12

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica La primera documentació relacionada amb l'espai és de 1888, tot i que sembla que es va 
construir dos anys abans. En aquests anys en els que també s’hi varen instal·lar calderes
 de vapor, van intervenir-hi dos enginyers: Gerónimo Bolívar (AHS.AMH 160, exp. 2/1888) 
i Narcís Nunell (AHS.AMH 161, exp. 3/1891). En aquest primer moment es van construir 
dues naus industrials a banda i banda d'un edifici més petit i situat en un extrem 
d'aquestes naus, el que seria edifici del vapor, amb un pati davant i una xemeneia. 
Aquesta xemeneia, tot i que era visible fins a finals del segle XX i està catalogada amb 
protecció parcial, actualment no es pot apreciar per sobre les teulades dels edificis 
actuals. D'aquest primer nucli constructiu en queda ben poca cosa.

L'empresa es dedicava a tints i acabats i en un primer moment, també a la fabricació de 
sabó. Originàriament rebia el nom de Hijos de José Buxó i a partir de 1913, Hermanos 
Buxó.

Entrat el segle XX, entre 1917 i 1918, s’hi varen fer més ampliacions al voltant d'aquests 
espais, sempre mantenint patis interiors al voltant dels que s'hi articulaven les noves naus.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat. En aquest cas caldrà procedir, al mateix temps, a una adequació que elimini els 
elements contraris als valors inherents de la façana i/o la coberta.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

S'admeten intervencions d'ampliació on siguin possibles d'acord amb el planejament.

Aquesta fàbrica disposava d'una xemeneia que va ser enderrocada fa anys. Cal no oblidar 
aquest element significatiu en la redacció de l'estudi patrimonial que s'haurà de realitzar.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Només remarcable en les edificacions originals que han estat preservades, 
amb el manteniment de les volumetries i formes, així com els elements 
decoratius, que encara identifiquen la fàbrica.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat tèxtil.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Edifici amb torre cilíndrica confrontant amb el carrer Fàbrica dels Nois Buxó.
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004. 

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Cites documentals i fonts: c. de la Fàbrica dels Nois Buxó.                                            
Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Fàbrica dels Nois Buxó Fills de Josep Buxó i Valls Sabadell. segles XIX-XX Industrials 
tintorers. Josep Buxó i Valls va instal·lar una indústria al carrer de Gurrea cantonada amb 
el de Sant Oleguer, que va ampliar considerablement el 1859. El 1895 es féu càrrec de 
l'alcalia. Quatre dels seus fills, Jaume, Joaquim, Joan i Francesc continuaren el negoci 
familiar i es traslladaren a la vora del riu Ripoll, on construïren el seu propi vapor, conegut 
popularment com la Fàbrica dels Nois Buxons, pel fet de ser de quatre germans joves. El 
1918, sota la direcció de l'arquitecte Josep Renom, es féu una important ampliació de les 
instal·lacions."

 Algunes de les ampliacions, realitzades en 1918 de la mà d'en Josep Renom Costa, foren
 de caire modernista (façana sud i barri d'entrada) i han estat catalogades amb protecció 
parcial.

A la dècada dels anys 80 i a finals del s.XX i principis del XXI, s’hi varen realitzar 
remodelacions importants a l'interior del recinte que es concretaren en la coberta de patis i
 modificació naus i que han desfigurat força el plantejament de principis del XX.

A nivell energètic pels volts del 1914 es va sol·licitar una llicència per a instal·lar-hi un 
motor elèctric (AHS.AMH 243, exp. 332/1914).

És possible que a la dècada dels anys 50 s’iniciés el lloguer d’espais a altres empreses.

Actuacions finca La xemeneia no és present. Es creu que va desaparèixer quan s'elaborà el pla de 
protecció de l'any 2005.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Vista aèria conjunt Panoràmica

Equip redactorGoogle Earth

Panoràmica

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426292 y = 4600667Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Germans Montllor

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6508001DG2060B0001LJ 7.566 12.152 PB+1

Camí  Ca la Daniela, de, 7



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Ca la Daniela AI.034.EA

Elements Consta de dues parts ben diferenciades. Per una banda, tres naus contígües disposades 
d’est a oest i de longituds diferents, força modificades a nivell arquitectònic. Al sud-est 
d’aquestes, limitant amb la forma arrodonida que tracen els carrers de Ca la Daniela i el 
camí del Molí Xic, s’hi adapten tres naus més, força més petites i de cronologia anterior. 
Aquestes naus s’orienten de nord-est a sud-est. Entre un i altre grup d’edificis hi ha un 
edifici isolat de planta quadrada amb coberta moderna que es troba dins del recinte antic. 

Les tres naus de factura més antiga son de planta baixa i coberta de teula a doble 
vessant. En el moment de la catalogació es troben desocupades i envoltades per un mur 
que les separa tant del carrer com de la resta del complex. La que es troba més al sud 
està parcialment enderrocada, sembla que degut a la presència del carrer del Molí Xic, 
cosa que evidenciaria que són estructures anteriors a la urbanització actual de la zona. 

Pel que fa a les naus restants, la façana per l’oest es troba a la mateixa línia mentre que a 
longitud per l’oest varia en adaptar-se al traçat del camí de ca la Daniela. La nau del nord 
presenta la coberta a tres vessants que no coincideix amb el mur de la façana, que s’eleva
 més per a una coberta, ja inexistent, de doble vessant com les altres quadres.

Pel que fa al grup de naus orientades d’est a oest, la nau central presenta planta i pis 
coberta a doble vessant i és la més llarga de totes tres. El quart oest de la coberta és de 
teula, mentre que la resta és de factura més moderna. Com que el terreny fa pendent cap
 al riu, a l’est, part d’aquesta nau té fins a dues plantes per sota del nivell d’entrada de 
manera que la façana est té quatre nivells. Presenta finestres a l’estil Manchester, 
tancades per un sol vidre fix a tota la seva llum a la façana oest (quatre a cada pis) i 
també a la façanes nord i sud, en l’espai que queda lliure a l’est de la naus modernes que
 s’hi adossen.

Pel nord, una nau de dos cossos amb un primer a l’oest, de coberta plana i amb quatre 
molls de càrrega, que més al sud s’adapta al pendent del terreny i baixa la cota de la 
coberta, moderna a doble vessant. Al sud hi ha una altra nau similar, on hi ha l’entrada 
principal/recepció del complex industrial a l’oest amb una façana de vidre coberta per una 
estructura plana de formigó, que cobreix també part de la façana sud de la nau. A la 
baixada del carrer del Molí Xic. Igual que la nau del nord, a continuació d’aquest cos de 
formigó, la coberta baixa un novell i presenta les mateixes característiques.

Al tancament del conjunt de les tres naus per l’est, totes presenten una similitud pel que fa
 a les obertures, que segueixen les característiques descrites més amunt. L’estructura 
original de la fàbrica reunia l’esquema complet del vapor tradicional: elements dedicats a 
la generació de vapor (Sala de calderes, sala de màquines, dipòsit de carbó, dipòsit 
d’aigua i xemeneia), les sales de producció (amb la disposició de les selfactines), el cos 
de rentat i aprestatge, i l’edifici del director. La sala de màquines, realitzada en totxo vist, 

Context El complex industrial de ca la Daniela està ubicat a la riba dreta del riu Ripoll, prop del 
pont de la Salut (banda sud).

Cronologia 1856

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-

 1998-1999) / EIA.15.BARP Vapor de 
Ca la Daniela

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Ca la Daniela AI.034.EA

es conserva en un estat exemplar.

Ús actual Filatura i tissatge (des de 1995)

Ús original/altres Indústria llanera (1850-1895)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars o pitjors en l'estat 
de conservació.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Informació històrica Els germans Montllor van ser els fundadors de Ca La Daniela l’any 1850, amb 
l'establiment d'un rentador de llana i una filatura de carda.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

S'admeten intervencions d'ampliació on siguin possibles d'acord amb el planejament.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edificis delimitats en el plànol normatiu.
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

El 1887, van vendre l'establiment a Pedro Turull y Compañia formada per en Pere Turull, 
Chéri Bocquillon, Théodore Jenny i Pau i Enric Turull. En aquest moment, un dels socis 
era la mateixa persona que havia estat el director de la secció de filatura d'estam al vapor
 Badia i després el director del vapor de can Cuadras on també introduí les selfactines 
com féu posteriorment a Ca La Daniela.

Entre 1902 i 1909 va participar també de la societat en Lluís Arañó, pel que va canviar la 
denominació pel de Luís Arañó y Compañia. Posteriorment, passaria a ser Enrique Turull y
 Compañía i cap el 1923, s’anomenà Jenny y Turull SL.

L’any 1935 passà a ser una SA. Eugeni Jenny n’era propietari del 50%, i les tres filles 
d'Enric Turull la resta. L'empresa canvià una altra vegada de gerent a la mort de l'anterior i
 el 1985 tancà les seves portes i es va vendre la propietat al Grup de Fil Genesis, dedicat 
al tissatge i confecció, que actualment encara està en actiu.

L’any 1996, un incendi provocà la pràctica total destrucció de la fàbrica, que va ser 
reconstruïda i inaugurada novament el 1999.

Actuacions finca L'any 1999 es va portar a terme la restauració i rehabilitació de Ca la Daniela. L'actuació 
per implantar la seu central del Grup Gènesis va estar guardonada pel Premi de la 
Cambra de Comerç de Sabadell, l'any 2000.
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Fotografia del bé Fotografia del bé
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ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

427107 y = 4599589Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-23

Altres denominacions Cal Sec

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7395004DF2979H0001UT 26.498 12.438

Carrer  Riu Ripoll, del, s/n
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Conjunt / Ambient El vapor Grau es va implantar al Ripoll al començament de la dècada de 1860, almarge  
esquerre del riu , al sud de l'horta d'en Romau, en els terrenys d'un molí que havia 
començat a funcionar només de vint-i-cinc anys enrere. El cos principal del primer edifici 
era una nau de planta baixa de setanta-cinc metres de longitud i gairebé disset d'àmplada,
 amb un pilar central, d'orientació molt pròxima a l'est-oest i perpendicular al riu, acabada 
per l'oest amb un bloc de planta i pis -que feia arribar la llargada total als vuitanta-sis 
metres- amb una façana simètrica coronada per un gran frontó de tota l'amplada i un 
campanar de paret que marcava els horaris: aquest bloc contenia les calderes i la 
màquina de vapor, i la xemeneia s'enlairava immediatament al nord-oest. A l'extrem més 
allunyat del riu, una segona nau lleugerament obliqua respecte de la perpendicular de la 
primera, de nou metres d'amplada, tancava la fàbrica per l'est. L'accés a la fàbrica es feia 
pel riu, que es salvava de manera més o menys precària amb un tauló estret, o 
directament a través del seu curs amb els carruatges 

Actualment, l’element central n’és la xemeneia, la més alta de Sabadell amb 52,47m i 
projectada per Arnau Izard i Llonch, al voltant de la qual s’organitza el complex industrial, 
compost per més d’una dotzena de naus que han anat creixent seguint el límit del solar i 
que per tant, no segueixen totes el mateix eix.  Les instal·lacions que actualment es 
conserven, són el resultat de l'ampliació i remodelació en diferents moments.

El nucli original (l’antic vapor del Sec) es disposa en forma de “U” invertida al nord de 
l'àmbit, al costat de l'edifici de calderes format per dues naus simètriques amb una escala
 en façana entre ambdues. D'aquest nucli primigeni resta desapareguda una primera 
xemeneia i la sala de calderes que es situava en la testera de la primera nau que va donar
 origen al vapor.

Les quadres cap al nord i sud, de planta baixa i coberta a dues aigües, es disposen en V 
respecte a les originals, amb el vèrtex a la banda del riu. Tot el conjunt, així, pren una 
certa forma de ventall en planta.

La xemeneia, de fust octogonal, s’aixeca sobre una base prismàtica quadrada, coronada 
per una motllura escalonada que es forma amb l’avançament de les diferents filades de 
maons que la constitueixen. Les cares del prisma són ornades amb uns plafons enfondits 
en degradació i tenen el costat superior en semicercle tot formant tres arquivoltes.

La corona és complexa, arrenca d’un anell, que remata el cos, i pren a partir d’aquí la 
forma d’un prisma recte de base octogonal que acaba amb una cornisa volada. Les cares
 del prisma són ornades amb uns plafons rectangulars enfondits amb els costats laterals 
dentats. La cornisa és formada per dues motllures superposades i formades, cada una, 

Context Extens complex industrial ubicat al marge esquerre del riu Ripoll, sobre el barri de Torre 
Romeu. L’empresa es dedicava als tints, aprestos i acabats. Actualment la fàbrica està 
tancada, desmantellada i en desús.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-

 9) / EIA.16.BARP Vapor Grau

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.14

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Grau. NausAI.035.01.EA
Vapor Grau. XemeneiaAI.035.02.EA
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per filades de maons de manera que cada una sobrevola la inferior.

Ús actual En desús (des de 2015)

Ús original/altres Moí tèxtil (1835)/ Aprestos i acabats (1866)

Situació de risc Altres riscos;  L'antic vapor es troba en estat ruïnós.

Estat conservació Regular / Dolent 

Informació històrica La construcció d'aquest vapor es va fer en el mateix indret on 23 anys abans s'havia 
construït el molí d'en Moratones i que funcionava com a fàbrica de panyos amb la força 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.  No obstant això, per l'estat ruïnós que presenten algunes parts de 
l'antic vapor s'ofereix màxima flexibilitat en la intervenció que permeti crear una nova 
estructura conservant l'antiga.

S'admeten intervencions d'ampliació i d'obra nova on siguin possibles d'acord amb el 
planejament urbanístic general.  Aquestes intervencions hauran de permetre la visió de la 
xemeneia des del vial d'accés al conjunt, que discorre paral·lel al riu Ripoll.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació; Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de Sabadell i, 
en concret, de les construccions situades en les vores del riu Ripoll.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
Xemeneia

NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del tram de quadra adossada a la partió nord-oest i de les 
dues naus simètriques de planta baixa i pis situades al nord-oest de la xemeneia (edifici 
de calderes), delimitades en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (composició, preservació de les obertures i forma i característiques de les 
fusteries)
- Estructures que suporten la coberta i forma d'aquesta

NP 5. DOCUMENTAL
Conjunt de naus en forma d'"U" invertida situades al nord-oest de l'edifici de calderes, cos 
adossat al nord-est de les dues naus que integren l'edifici de calderes, i pou i cos annex 
per accedir-hi. La regulació d'aquests béns es concretarà a partir de l'estudi patrimonial 
que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
GALÍ, R.: El vapor Codina (Sabadell, Vallès Occidental) dins Quaderns de Patrimoni núm.
 X, 2006.
 
RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.
 
VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

motriu  d'una roda hidràulica. Aquest indret es troba al davant mateix del molí de les Tres 
creus. Antigament, el camí per anar a quest molí era el que es feia servir per arribar a la 
fàbrica després de travesar el riu per un pont penjant.  El molí es va construir entre 1835 i
 1837 per en Francisco Moratonas, que el destinà a fàbrica de “panyos”. A la seva mort el 
1855, els hereus ho van vendre a Josep Corominas Gumbert (El Sec) i Joan Casanovas 
Sallarès, Andreu Fortuny i Jaume Segura.

Aquests nous propietaris ven reformar el molí i hi instal·larien una màquina de vapor de 
20CV de potència. Després de diferents canvis de societats i propietats, el 1866 els 
propietaris eren els Coromines, que formarien societats com Coromines, Salas i 
companyia. En Joan Coromines Pla era el gerent i soci majoritari i també en participaven 
el seu germà Zenon i en Salvador Salas i Carol. Els socis industrials (no aportaven capital,
 sinó ofici) eren en Joan Altayó, encarregat de la secció de tissatge i en Salvador Codina, 
encarregat de la secció de filatura. Amb aquest últim, Joan Coromines construí el vapor 
Codina.

L’any 1901, la vídua de Joan Baptista Corominas i Pla ho va arrendar a Joan Grau i Puig, 
tintorer, per establir-hi les instal·lacions que tenia a la Rambla. Actualment en són els 
propietaris. Tot i així, el conjunt industrial va continuar essent conegut amb el nom de cal 
Sec fins ben entrat el segle XX (a les llicències d'obres dels anys 70 del s. XX encara hi 
apareix referenciat amb aquest nom). Els primers motors elèctrics s'hi instal·laren el 1914 i
 el canvi i afegits de diferents motors fou una constant a partir d'aquest moment.

Pel que fa a les llicències d'obres, tot i que és evident el creixement del conjunt industrial 
sobretot abans de la riuada del 1962, no s’han localitzat llicències relacionades amb 
aquestes naus. La riuada de 1962, va afectar clarament a les naus més properes al riu, 
que sembla que haurien estat relacionades amb el Molí d'en Moratonas i el nucli originari 
del vapor del Sec. A partir d'aquest moment, la reconstrucció de les naus va ser força 
ràpida.

A finals dels anys 60 del segle XX, els propietaris compraren també altres espais 
industrials al Ripoll com Aprestos Julià al Molí Xic, tot i que sembla que van conservar el 
seu nom. Ja fa uns anys que l'activitat ha cessat a cal Grau.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Grau AI.035.CA

Vista del conjunt Fotografia del bé

Google earth Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Vista de l'interior des de l'accés

Equip redactor Sánchez, JC

Interior nau Edificis del conjunt

Sánchez, JC Sánchez, JC
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Vapor Grau. Naus AI.035.01.EA

DADES BÀSIQUES

427107 y = 4599589Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Vapor de Cal Sec. Naus

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7395004DF2979H0001UT 26.498 12.438

Carrer  Riu Ripoll, del, s/n
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Vapor Grau. Naus AI.035.01.EA

Elements Les instal·lacions que actualment es conserven, són el resultat de l'ampliació i 
remodelació de diferents moments.  

Actualment, l’element central n’és la xemeneia, la més alta de Sabadell amb 52,47m i 
projectada per Arnau Izard i Llonch, al voltant de la qual s’organitza el complex industrial, 
compost per més d’una dotzena de naus que han anat creixent seguint el límit del solar i 
que per tant, no segueixen totes el mateix eix. 

El nucli original (l’antic vapor del Sec) es disposa en forma de “U” invertida al nord de 
l'àmbit, al costat de l'edifici de calderes format per dues naus simètriques amb una escala
 en façana entre ambdues. D'aquest nucli primigeni resta desapareguda una primera 
xemeneia i la sala de calderes que es situava en la testera de la primera nau que va donar
 origen al vapor.

Les quadres cap al nord i sud, de planta baixa i coberta a dues aigües, es disposen en V 
respecte a les originals, amb el vèrtex a la banda del riu. Tot el conjunt, així, pren una 
certa forma de ventall en planta.

Context Extens complex industrial ubicat al marge esquerre del riu Ripoll, en el barri de Torre 
Romeu.

Ús actual En desús (des de 2015)

Cronologia 1835 (molí), 1866 (vapor)

Ús original/altres Molí tèxtil (1835)/ Aprestos i acabats (1866)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes, manca de fusteries i vidres 
trencats.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars o pitjors en l'estat 
de conservació.

Estructura/Interior L'interior d'algunes naus i les seves estructures originals han estat modificades en el 
temps.

Situació de risc Altres riscos;  L'antic vapor es troba en estat ruïnós.

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
9) / EIA.16.BARP Vapor Grau

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.14

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Per l'estat ruïnós que presenten algunes parts de l'antic vapor s'ofereix màxima flexibilitat 
en la intervenció que permeti crear una nova estructura conservant l'antiga.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del tram de quadra adossada a la partió nord-oest i de les 
dues naus simètriques de planta baixa i pis situades al nord-oest de la xemeneia (edifici 
de calderes), delimitades en el plànol normatiu, determinada per:
- Façanes (composició, preservació de les obertures i forma i característiques de les 
fusteries)
- Estructures que suporten la coberta i forma d'aquesta

NP 5. DOCUMENTAL
Conjunt de naus en forma d'"U" invertida situades al nord-oest de l'edifici de calderes, cos 
adossat al nord-est de les dues naus que integren l'edifici de calderes, i pou i cos annex 
per accedir-hi. La regulació  d'aquests elements es concretarà a partir de l'estudi 
patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de la llicència.
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Exterior tram quadra adossada a la partió Interior tram quadra adossada a la partió

Sánchez, JCSánchez, JC

ALTRES IMATGES

Façana lateral edifici de calderes Detall façana edifici de calderes

Sánchez, JCSánchez, JC

Interior edifici de calderes Detall escala annex pou

Sánchez, JCSánchez, JC
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Vapor Grau. Xemeneia AI.035.02.EA

DADES BÀSIQUES

427107 y = 4599589Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Vapor de Cal Sec. Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7395004DF2979H0001UT

Carrer  Riu Ripoll, del, s/n
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Vapor Grau. Xemeneia AI.035.02.EA

Arnau Izard i Llonch, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma de tronc de piràmide, de planta octogonal, que 
s’eleva sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament amb 
ornamentació complexa.

El cos té la figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un 
octàgon i és acabat amb un anell de planta, també octogonal, que constitueix un congreny 
de reforçament, fet de formigó armat, que sobresurt del parament de les cares del cos. Per 
la construcció d’aquest element es van utilitzat maons normals a les cares i aplantillats per 
formar les arestes.

La base és constituïda per un prisma de base quadrada, coronada per una motllura 
escalonada que es forma amb l’avançament de les diferents filades de maons que la 
constitueixen. Les cares del prisma són ornades amb uns plafons enfondits que formen 
tres reclaus en degradació i tenen el costat superior en semicercle tot formant tres 
arquivoltes. La transformació de planta quadrada de la base a la planta octogonal del cos 
es realitza mitjançant uns triangles invertits, situats a la diagonal de la base, que tenen la 
base pròpia en el costat del cos que és perpendicular a la diagonal i el vèrtex en el 
corresponent del quadrat de la base.

El coronament arrenca d’un anell, que remata el cos, i pren a partir d’aquí la forma d’un 
prisma recte de base octogonal, el qual és acabat superiorment amb una cornisa volada. 
Les cares del prisma són ornades amb uns plafons rectangulars enfondits amb els costas 
laterals dentats. La cornisa és formada per dues motllures superposades i formades, cada 
una, per filades de maons de manera que cada una sobrevola la inferior. 

Alçada de la xemeneia: 52,47 m.

Context Extens complex industrial ubicat al marge esquerre del riu Ripoll, en el barri de Torre-
romeu.

Ús actual En desús (des de 2015)

Cronologia 1949-1950

Ús original/altres Molí tèxtil (1835)/ Aprestos i acabats (1866)

Situació de risc Altres riscos;  Vandalisme: s'aprecia la realització de graffitis en la base

Estat conservació Bo;  La xemeneia es conserva sencera fins al coronament.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-

 9) / EIA.16.BARP Vapor Grau

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.14

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes i que és 
enriquit per la composició.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Xemeneia
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Vapor Grau. Xemeneia AI.035.02.EA

Fotografia del bé Detall base

Sánchez, JCEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor Can Quadres AI.036.CA

DADES BÀSIQUES

426995 y = 4599124Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-23

Altres denominacions Sucesora de Cuadras i Prim

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7195026DF2979H 10.282 5.468 PB+2

7195023DF2979H 13.307 3.865 PB+1

7195025DF2979H 6.001 541 PB+1

7195002DF2979H 1.773 810 PB+1

Camí  Can Quadres, de, 41



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Can Quadres AI.036.CA

Conjunt / Ambient El complex industrial s’estructura al voltant de la gran nau de producció que configura el 
nucli central original, per mitjà d’un sistema de comunicació a base de patis i passadissos 
des dels quals s’accedeix a les diverses edificacions. Amb el pas del temps es van 
incorporar diverses naus, coberts i edificis annexes que han diluït la imatge original de 
l’antic vapor.

El conjunt original es va inaugurar el 1883 i estava format per la nau central de producció, 
la xemeneia, la casa del Director, els menjadors dels obrers i les cavalleries, i els 
habitatges dels contramestres. Aquestes construccions es van situar entre les cotes de 
nivell 134 i 135 i deixaven sense edificar la major part del terç sud i del terç est del recinte, 
que estava delimitat per un mur de tancament i al que s’accedia per l’extrem nord-oest, on 
se situava la porteria i l’habitatge del porter.

El gran edifici de producció està format per la nau de filatura, de planta baixa, formalitzada 
a partir de la repetició d’un mòdul de set metres d’amplada, amb coberta a dues vessants i 
il·luminació resolta en el vessant nord, i per la nau que allotjava els rentadors i el taller de 
manyeria, aproximadament de 15 m d’amplada i coberta a dues vessants, situada al sud 
de la nau de filatura. Les façanes compten amb un ritme regular de grans obertures 
verticals d’arc rebaixat, moltes d’elles actualment cegades. El revestiment general de les 
façanes és arrebossat i pintat. Les cobertes estaven acabades originalment amb teula 
ceràmica àrab, però en l’actualitat també hi trobem plaques ondulades de fibrociment i 
xapa metàl·lica.

La casa del Director, de planta baixa, planta pis i sota coberta, actualment destinada a 
allotjar les oficines del conjunt, compta amb un tractament més ric en ornamentació i en la 
composició de la façana. L’estructura de la coberta consta d’encavallades ornamentades 
de fusta, amb corretges de fusta i entrebigat ceràmic. La coberta, inclinada a dues 
vessants, és acabada amb teula plana d’encaix ceràmica i compta amb un ràfec amb 
elements ornamentals de fusta. El carener i les xemeneies d’aquesta coberta també són 
ornamentats amb elements del mateix llenguatge.

La xemeneia, de 35 m, s’aixeca sobre una base cúbica, la part superior de la qual 
presenta un ràfec de quatre fileres de maons que sobresurten i, per sota d’aquests, una 
sanefa també de maons. El fust és més ample a la base que al coronament, de decoració 
senzilla només amb tres fileres de maons en relleu a certa distància de la part superior, i 9 
anelles metàl·liques que reforcen el terç superior del fust.

Entre el 1907 i el 1911 es van construir, al sud de la nau central i a l’est de la casa del 
Director, l’edifici de la secció de cardes, les oficines i l’edifici de la secció de pentinats, 
configurant un eix de comunicació en direcció oest-est. Aquestes edificacions, de dues 

Context Gran complex industrial a la riba dreta del riu Ripoll, sota el barri de les Casetes de cal 
Garcia o grup "Nostra Llar" de Sant Oleguer.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.15

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Can Quadres. EdificisAI.036.01.EA
Vapor Can Quadres. XemeneiaAI.036.02.EA
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plantes, mantenien la planta baixa al mateix nivell que el conjunt de 1883, mentre que 
s’accedia a la planta inferior, situades entre les cotes 131 i 132, a través del pas adjacent 
a la tanca sud del recinte. També es van construir aquests anys el magatzem, a l’est de la 
nau central, i la zona de distribució i aïllament de la filatura, adossada a la façana oest de 
la nau central, i es va ampliar cap al sud el volum que allotjava el generador de vapor.

El 1950 va començar la substitució dels habitatges dels contramestres, adossats a la 
tanca nord, per altres edificis com el garatge i un magatzem, i el 1953 es va construir 
l’edifici de tres plantes situat a l’est de la casa del Director, de manera que s’omplia el buit 
entre la casa i la resta d’edificacions del sud, i es va establir el límit oest del recinte, amb 
la construcció de la tanca definitiva i la portalada reculada que conforma l’entrada al 
recinte. El 1969 es va edificar la nau situada a l’est de l’edifici de la secció de pentinats, 
iniciant així el procés d’ocupació del terç est del recinte, que es va anar completant amb la 
construcció de dues naus prefabricades més, totes elles amb accés des del nivell inferior 
situat aproximadament a la cota 131.

Ús actual Monlan SA. Rentat, pentinat i comerç de llana (des de 1946)

Ús original/altres Indústria llanera. Filatura d'estam (1883-1971)

Estat conservació Bo (Casa del director i xemeneia) / Regular (Naus);  
En la resta del conjunt industrial hi ha algunes parts en mal estat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelació.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació; Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de Sabadell i, 
en concret, de les construccions situades en les vores del riu Ripoll.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP. 2 CONSERVACIÓ
- Jardins al voltant de la casa del director de la fàbrica
- Casa del director de la fàbrica
- Xemeneia 
- Naus de filatures, cardes i pentinats, delimitades en el plànol normatiu, llevat de la part 
de la nau de filatures que va patir un incendi i el cos lateral adossat en la seva façana oest

NP 3. PARCIAL 
- Portalada i murs corbs de la tanca que conformen l'espai d'entrada reculat

NP 5. DOCUMENTAL
- Part de la nau de filatures que va patir un incendi i cos lateral adossat a la façana oest 
de la nau de filatures
- Altres construccions assenyalades en el plànol normatiu
- Tanca del conjunt, llevat de la part que conforma l'espai d'entrada reculat
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

DEU, Esteve; Els orígens de la industria estamera a Sabadell, La SA Cuadras i prims, dins
 Arraona, 13, 1993.

GALÍ, R.: Josep Badia i Juncà: Un filador i vaporista de Sabadell, dins Arraona, 25, 2001. 

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.
 
VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.                                                            

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica La societat Cuadras y Feliu va arribar a Sabadell procedent de Barcelona i es va instal·lar 
llogant espais i força motriu al vapor Badia. Després de comprar la maquinària nova de 
filatura d'estam a en Josep O. Badia, es va instal·lar en el vapor que acabaven de 
construir prop del riu Ripoll amb Theodor Jenny Hermann com a director, que havia arribat
 a Sabadell de la mà de Badia per dirigir i fer la instal·lació de la filatura d'estam. El 1902, 
es transformà en SA Sucesora de Cuadras i Prim i esdevingué la filatura d'estam més 
gran de l'Estat.

El projecte inicial fou sol·licitat per en Josep Cuadras i estava signat per Narcís Nunell. Tot
 i així, uns 5 anys després, fou el també enginyer Gerónimo Bolívar qui va dirigir la 
instal·lació d'un segon nucli energètic encarregat a la Maquinaria Terrestre y marítima.

Al projecte inclou no només la planificació dels edificis industrials, sinó també el projecte 
de la casa de l'amo i algunes cases pels obrers. Això va ser així, perquè es va intentar 
d’establir com una colònia industrial separada de Sabadell, però la sol·licitud presentada 
al Govern de l’estat no va prosperar i no es van arribar a construir-se més habitatges 
obrers.
Fou una de les primeres empreses de Sabadell a adoptar el canvi energètic i la 
implantació de motors elèctrics, entre els anys 1913 i 1914.

L'empresa va tenir una puixança important durant el primer terç del segle XX, però tot i la 
recuperació econòmica dels anys 50 a la segona meitat de segle, tot i la inversió en nova
 maquinària, no va reeixir i el 1971 va fer suspensió de pagaments.

En el moment de la catalogació, el vapor de can Cuadras encara presenta activitat tèxtil. 
Una de les empreses ubicades és el Grup Monlan (1946) amb Monlan SA i Samil 
dedicades a comerç al major de llanes i al rentatge i pentinat de llanes. Aquesta empresa,
 actua com a successora de Cuadras i Prim, està gestionada des de 1985 per Antoni 
Monés Farré, fill del fundador.

Estudi/s patrimonial ROIG DEULOFEU, Albert: Estudi patrimonial El Vapor de Can Cuadras. ARRAGO S.L. 
Sabadell, novembre de 2009

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

S'admeten intervencions d'obra nova, en l'àmbit delimitat com a conjunt, d'acord amb el 
planejament urbanístic.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Placa Placa

Equip redactor Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426995 y = 4599124Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Sucesora de Cuadras i Prim

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7195026DF2979H 10.282 5.468 PB+2

7195023DF2979H 13.307 3.865 PB+1

7195025DF2979H 6.001 541 PB+1

7195002DF2979H 1.773 810 PB+1

Camí  Can Quadres, de, 23, 31, 41
Carrer  Riu Ripoll, del, 29
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Narcís Nunell i Sala, enginyer i Marc Manich, mestre d'obres

Elements El gran edifici de producció està format per la nau de filatura, de planta baixa, formalitzada
 a partir de la repetició d’un mòdul relativament estret de set metres d’amplada, amb 
coberta a dues vessants i il·luminació resolta en el vessant nord, i per la nau que allotjava
 els rentadors i el taller de manyeria, aproximadament de 15 m d’amplada i coberta a dues
 vessants, situada al sud de la nau de filatura. Les façanes compten amb un ritme regular 
de grans obertures verticals d’arc rebaixat, moltes d’elles actualment cegades. El 
revestiment general de les façanes és arrebossat i pintat. Les cobertes estaven acabades
 originalment amb teula ceràmica àrab, però en l’actualitat també hi trobem plaques 
ondulades de fibrociment i xapa metàl·lica.  Hi ha diversos lluernaris a les cobertes de 
diverses naus.

La casa del Director, de planta baixa, planta pis i sota coberta, actualment destinada a 
allotjar les oficines del conjunt, compta amb un tractament més ric en ornamentació i en la
 composició de la façana. L’estructura de la coberta consta d’encavallades ornamentades 
de fusta, amb corretges de fusta i entrebigat ceràmic. La coberta, inclinada a dues 
vessants, és acabada amb teula plana d’encaix ceràmica i compta amb un ràfec amb 
elements ornamentals de fusta. El carener i les xemeneies d’aquesta coberta també són 
ornamentats amb elements del mateix llenguatge.

Davant de l'edifici d'oficines (casa del director) hi ha una escultura commemorativa dels 
cent anys de la fàbrica. Hi ha una placa amb la següents inscripció: "El personal de esta 
fábrica para solemnizar el centenario de su fundación dedica este padrón conmemorativo 
a la memoria del fundador Don Tomás Coma y Miró, introductor en España de la industria
 de hilados de estambre. 31-10-1940". El relleu de l'escultura que representa una vella 
filant està signat per "V. Gimeno, fundidor", en l'angle inferior esquerra.

A la part sud del complex, a tocar del riu, hi ha tres naus de nord a sud, de factura 
moderna, de més amplada i alçària que les descrites

Context Gran complex industrial a la riba dreta del riu Ripoll, sota el barri de les Casetes de Cal 
Garcia o grup "Nostra Llar" de Sant Oleguer.

Ús actual Monlan SA. Rentat, pentinat i comerç de llana (des de 1946)

Cronologia 1882

Ús original/altres Indústria llanera. Filatura d'estam (1883-1971)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana de la Casa del director, tant dels seus revestiments, així 
com dels elements decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon 
estat general de la coberta a través de la imatge que dóna l’estat actual de les façanes.

La nau de filatures (a i b) presenta diferents estats de conservació segons l’àmbit:

a) Àmbit nau petita, de sis crugies

La tres crugies situades més al sud presenten un estat de conservació regular, tant en la 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.15
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façana com en l’interior. Mantenen l’estat original amb els pilars de fosa, l’estructura de 
coberta, el lluernari i la coberta de teula ceràmica àrab, tot i que la volta ceràmica que 
conforma el lluernari ha desaparegut en la meitat oest de la tercera crugia. També 
s’aprecia que ha desaparegut  la primera volta ceràmica de la primera crugia en l’extrem 
oest.

Les tres crugies situades més al nord han estat rehabilitades. Mantenen l’estat original 
dels pilars i de l’estructura de coberta, però s’ha substituït la coberta, també de teula 
ceràmica àrab, s’han desplaçat els lluernaris a la part superior del pendent i la volta 
ceràmica interior no hi és.

b) Àmbit nau gran, d’onze crugies

Les sis crugies situades més al sud presenten estats diferents de conservació. En els dos 
terços situats més a l’oest, que són els que van patir l’incendi, s’han substituït 
completament tots els elements: l’estructura vertical, aquí formada per pilars compostos; 
l’estructura horitzontal; i la coberta, de xapa metàl·lica, amb una pendent inferior a la 
original. No obstant això, es manté el patró de generació d’espais de la nau original. 
D’altra banda, el terç situat més a l’est manté l’estat original, a excepció de la coberta de 
les quatre crugies situades més al sud, en què s’ha substituït les teules ceràmiques per 
plaques ondulades de fibrociment.

Les cinc crugies situades més al nord mantenen els elements originals, llevat del terç est 
de les crugies set i vuit, en què s’ha substituït el pilar de fosa i la coberta, ara de xapa 
metàl·lica, i no hi és la volta ceràmica interior.

Les naus de la secció de cardes i de la secció de pentinats presenten un bon estat de 
conservació general.

Entorn/Jardí

En una apreciació visual del pati-jardí, la seva imatge és correcta.

 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i la forma de les obertures.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP. 2 CONSERVACIÓ
- Jardins al voltant de la casa del director de la fàbrica
- Casa del director de la fàbrica
- Naus de filatures, cardes i pentinats, delimitades en el plànol normatiu, llevat de la part 
de la nau de filatures que va patir un incendi i el cos lateral adossat en la seva façana oest

NP 3. PARCIAL 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelacio.

S'admeten intervencions d'ampliació de sostre a l'interior de les naus, sempre i quan 
siguin compatibles amb la preservació dels seus valors patrimonials.

Criteris d’intervenció específics per a la nau de filatures (1, 2 i 3): 

1. Qualsevol intervenció en la nau haurà de preservar i posar en valor el seu caràcter 
tipològic original, així com mantenir tots aquells elements constructius originals existents. 
Quan només afecti a una part haurà de fer-se des d’una visió global de la totalitat.
 
2. Les noves intervencions en la coberta hauran de restituir el caràcter unitari d’aquesta, 
sempre que aquest hagi estat alterat, i en qualsevol cas preservar-lo, quant a la geometria 
característica i material originari de recobriment (teula àrab), en tant que cinquena façana 
de l’edifici i element amb gran presència visual i identitària des de l’exterior. 

3. S’admet, de manera justificada, per a la implantació d’activitats admeses:

a) L’estintolament / desplaçament puntual de pilars, sempre i quan es preservi el sistema 
original de la coberta i el patró generador d’espais de la nau (línies paral·leles de jàsseres 
sobre les quals es recolzen perpendicularment les encavallades metàl·liques que 
defineixen la geometria de la coberta). 

En aquest tipus d’intervenció s’haurà de documentar l’estat original abans de la 
intervenció. Els pilars retirats hauran de traslladar-se on indiquin els serveis tècnics 
municipals per a la seva conservació.

b) La modificació puntual del nivell del terra de l’interior de la nau, sempre i quan es 
compatibilitzi amb la preservació dels elements estructurals originaris.

c) La integració de noves instal·lacions, sempre i quan aquestes s’implementin seguint un 
ordre relacionat amb la construcció original i la seva implementació sigui reversible. 

d) La reconstrucció mitjançant formes analògiques del sistema de lluernaris, respectant la 
posició i dimensions originals de les entrades de llum natural en la coberta. Els elements 
així reconstruïts hauran de ser distingibles de les parts originals.

e) La remodelació de les façanes nord i oest, així com aquelles parts d’altres façanes que 
presenten cossos adossats no protegits, sempre i quan no suposin un menysteniment dels 
valors del conjunt.

- Portalada i murs corbs de la tanca que conformen l'espai d'entrada reculat

NP 5. DOCUMENTAL
- Part de la nau de filatures que va patir un incendi i cos lateral adossat a la façana oest 
de la nau de filatures
- Altres construccions assenyalades en el plànol normatiu
- Tanca del conjunt, llevat de la part que conforma l'espai d'entrada reculat
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En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit, assenyalat en el plànol normatiu, és inedificable.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial, cossos afegits 
i derivades de les condicions específiques establertes per a la nau de filatures.
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Vapor Can Quadres. Edificis AI.036.01.EA

Vista des de l'entrada principal Façana des de les pistes de Sant Oleguer

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Edifici del conjunt Interior nau pricipal

Sánchez, JCEquip redactor

Vista lluernari Detall lluernari

Sánchez, JCSánchez, JC
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Vapor Can Quadres. Edificis AI.036.01.EA

Interior nau amb façana a Sant Oleguer Interior nivell inferior nau amb façana a Sant Ole

Sánchez, JCSánchez, JC

Detall capitel Detall jàssera (tres voltes)

Sánchez, JCSánchez, JC
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Vapor Can Quadres. Xemeneia AI.036.02.EA

DADES BÀSIQUES

426995 y = 4599124Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Sucesora de Cuadras i Prim

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7195026DF2979H0001YT

Camí  Can Quadres, de, 41
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Vapor Can Quadres. Xemeneia AI.036.02.EA

Narcís Nunell i Sala, enginyer

Elements Xemeneia, conservada sencera, constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta 
circular, que s’eleva sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un 
coronament senzill format per dos anells, molt poc destacats.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La 
construcció es va fer utilitzant maons aplantillats. Hom va reforçar la meitat de dalt del cos 
amb un anellat metàl·lic.

La base és de forma prismàtica de planta quadrada, coronada per una motllura formada 
per sis faixes escalonades, una de les quals és ornada amb dentellons. A la part baixa es 
forma un sòcol amb l’avançament dels maons. La unió d’aquesta base amb el cos de la 
xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest amb una piràmide de poca alçada i que 
té de planta el coronament de la base.

El coronament és constituït per dos anell senzills, poc destacats, el primer és constituït per 
tres filades de maons aplantillats i després d’un curt tram de xemeneia hi ha el segon, el 
qual és format per una sola filada que se situa molt prop de la boca. 

Alçada de la xemeneia: 35,08 m.

Context Gran complex industrial a la riba dreta del riu Ripoll, sota el barri de les Casetes de Cal 
Garcia o grup "Nostra Llar" de Sant Oleguer.

Ús actual Monlan SA. Rentat, pentinat i comerç de llana (des de 1946)

Cronologia 1883

Ús original/altres Indústria llanera. Filatura d'estam (1883-1971)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.15

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma a la depressió de la 
llera del riu Ripoll.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vapor Can Quadres. Xemeneia AI.036.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de millora urbana de remodelacio.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

AHSEquip redactor

ALTRES IMATGES

Detall de la base

AHS
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La Farinera AI.037.EA

DADES BÀSIQUES

426318 y = 4599860Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions Cal Guasch

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6402712DG2060B0001TJ 4.779 6.487 PB+2

Carrer  d' Alfons Sala, de, 79-89
Carrer  Comte de Reus, de, 1-3



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Farinera AI.037.EA

Pedro Manich (constructor) / Gabriel Romeu (promotor)

Elements És una nau de planta baixa com la majoria de naus del vapor. A continuació d'aquesta, 
cap al nord, i havia seccionada la nau de planta baixa i dos pisos que deuria formar part 
del vapor fariner. En aquesta zona també s’hi conservava, al soterrani, el pou amb els 
engranatges del sistema d'elevació. Una mica més al nord, al carrer continuació de Metge
 Mir, que es va obrir en terrenys del vapor el 2008, hi van aparèixer a nivell de subsòl, la 
base d'una xemeneia amb dos fumerals, una sala de caldera i la carbonera. 

La façana de la nau en planta baixa del carrer de Covadonga compta amb un ritme regular
 de finestres d’arc rebaixat. Mentre que la nau que hi havia a continuació de planta baixa i
 pis seguia un ritme molt similar de finestres rectangulars, amb alguna llinda d’arc rebaixat. 

Les façanes de les construccions als carrers d’Alfons Sala i del Comte de Reus tenien les 
finestres rectangulars disposades en franges horitzontals. En aquestes façanes el 
coronament era continu, amagant el perfil de les vessants de les cobertes de les naus. 

En el seu moment també es conservaven alguns recintes interiors amb els forjats formats 
per bigues i revoltons d’arc rebaixat. A l’interior del conjunt també hi havia el soterrani 
ocupat per l’antiga carbonera. Els revoltons dels forjats recolzats en bigues estaven 
formats per peces de maó massís ceràmic. Les voltes de mocador del soterrani de la 
carbonera estaven construïdes amb peces de maó massís ceràmic vist, amb la major part
 de trams revestits amb pintura.

La coberta de la nau és a dues aigües. El revestiment de les façanes és arrebossat.

Context El vapor es va començar a construir el 1877 i l'última nau es projectava el 1917. A partir 
d'aquell moment, es van començar a cobrir els tres patis de drapaires que hi havien entre 
les quatre naus paral·leles entre el carrer Covadonga i el carrer Alfons Sala, amb sortida 
cap el carrer Comte de Reus. 

Actualment només es conserva la nau que es troba paral·lela al carrer de Covadonga 
cantonada amb Comte de Reus (construïda el 1881).

Ús actual Abandonament (des de 2005)

Cronologia 1877

Ús original/altres Vapor fariner (1877-1915) / Indústria tèxtil (1888-2005) / Centre d'ensenyament (1980-
2005)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Situació de risc Altres riscos;  Ruïna.

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes i, molt possiblement, ens està indicant 
deterioraments a escala diversa en les estructures interiors, així com en la coberta.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.51.BARP Joan B. Amadé - La 
Farinera

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.16

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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La Farinera AI.037.EA

Informació històrica Aquest ha estat l'únic vapor fariner que ha tingut la ciutat de Sabadell. Va començar 
l’activitat amb tres pedres de molí i cap a finals dels anys 80 o principis del 90 del segle 
XIX, s’hi va substituir aquest sistema pel sistema de mòlta de blat austrohongarès, que 
donava més quantitat de farina i de millor qualitat.

A partir dels anys 80 del segle XIX, s’hi varen construir naus amb la intenció d'actuar 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes longitudinals protegides que 
identifiquen el bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Quant a les obertures originals situades en els façanes longitudinals, existents o tapiades, 
s'ha de mantenir el ritme, l'amplada i la forma característica en arc rebaixat de la llinda, 
permetent-se la transformació en portes. Les obertures que es transformin en portes haurà 
de seguir un ritme dins del conjunt de les façanes.

Els testers de la nau conservada hauran de tenir caràcter de façana, permetent-se la 
creació de noves obertures i actuacions en un llenguatge contemporani, sempre que 
aquestes no menystinguin la part protegida i contribueixin a la seva posta del valor.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

Les intervencions d’ampliació de sostre dins de la nau protegida hauran de preservar els 
valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de 
protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Edifici de planta baixa i dos pisos, destinat originàriament a
fàbrica de pastes alimentàries. Representa l'única estructura fabril farinera 
que disposà la ciutat en contraposició a la importància del sector tèxtil.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Estructura edificatòria remarcable, en la conformació de la cantonada dins 
el sector d'Eixample a l'entorn del carrer de Covadonga i que és plenament 
inserida i reconeguda dins la trama urbana.

L'ús de l'edifici influeix en la composició de la façana amb
profussió d'obertures. El tractament de la façana és proper al
secessionisme vienès, sense perdre l'estètica noucentista.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, en aquest cas diferenciades, de les 
construcccions i edificacions tèxtils.

Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del 
caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà de Sabadell al primer 
període del segle XX en aquest sector que envolta el carrer de Covadonga.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Nau conservada amb façana longitudinal al carrer de Covadonga, llevat de les seves 
façanes testeres nord i sud
 
NP 5. DOCUMENTAL
Façanes testeres nord i sud de la nau conservada
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009. 

CARMONA, J.A; JUNYENT, E.: La Farinera de Sabadell (1877-1917) dins X Jornades 
d'arqueologia Industrial de Catalunya. Associació d’enginyers de Catalunya, 2017.

també com a vaporistes de manera que els propietaris varen llogar força i espais sobretot
 a petits empresaris tèxtils o drapaires.

Els promotors del vapor van ser en Gabriel Romeu i Pedro Manich, aquest últim 
constructor d'ofici. A partir del 1894, els propietaris serien Taulé, Mitjans i Cia fins el 1901,
 quan passà a la societat Mitjans Hermanos, que va vendre el vapor a Juan Vilaplana l’any
 1910. Aquest seria l'últim propietari que destinaria una part del vapor a fàbrica de farines, 
ja que a partir de 1917, el nou propietari i antic llogater del vapor, Bartolomé Guasch Pla, 
el destinà a fàbrica tèxtil que continuà el seu fill, José Guasch Sampere. El 1946 passà a 
ser Hilados y tejidos, SA. A partir dels anys 80 del segle XX, la part nord de l'antic vapor 
fou destinat a centre d'ensenyament amb el nom d’Institut Vidal i Barraquer. L'activitat 
d'ensenyament i tèxtil conviurien fins al 2005.

Estudi/s patrimonial CARMONA MARÍN, Maria Carme; JUNYENT CARRERAS, Eugeni: Memòria sobre la Fase 
I (aixecament planimètric, estudi arqueològic i elaboració de material fotogràfic) Fase II 
(estudi històric) Fase III de seguiment d'enderroc i intervenció el el subsòl a l'antic vapor 
de La Farinera, Sabadell (Vallès Occidental). DRACMA Arqueologia, 2008.

CARRASCO LÓPEZ, José María: Memòria de la intervenció arqueològica preventiva 
realitzada al solar a: La Farinera - c. Covadonga 260-302, de Sabadell (Vallès Occidental). 
Cat Arqueòlegs SL. Octubre 2018.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Vapor de Ca l'Escardat AI.038.CA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599366Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Casanovas / Bosser, S.A.

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5694227DF2959H

Carrer  Alemanya, d', 60
Carrer  Ferran Casablancas, de, 51
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Vapor de Ca l'Escardat AI.038.CA

Conjunt / Ambient En resta només la façana del carrer Alemanya i Ferran Casablancas, que en el moment 
de l’estudi està sustentada per una voluminosa estructura exterior, les naus enganxades a 
la mitgera est de la finca i la xemeneia.

Context Vapor situat a l'eixample dret de la Rambla, les antigues instal·lacions del vapor de Ca 
l’Escardat han estat enderrocades en la pràctica totalitat.

Ús actual En obres per a ús de plurihabitatge (des de 2014)

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (1862-1912)/ Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1912-2014)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Dolent;  Només se'n conserva la façada perimentral, les naus enganxades a la mitgera est 
de la finca i la xemeneia. La nau amb façana al carrer d'alemanya va patir un incendi.

Part del conjunt ha estat objecte d’enderroc i obra nova contemporàniament.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.17

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana de 
l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació 
singular que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància 
envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Nau original preservada, situada al costat est de la xemeneia, delimitada en el plànol 
normatiu.
- Xemeneia

NP 3. PARCIAL
- Volumetria de l'obra nova iniciada
- Façanes perimetrals preservades dels carrers d'Alemanya i d'en Ferran Casablancas

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor de Ca l'Escardat. Nau i façanesAI.038.01.EA
Vapor de Ca l'Escardat. XemeneiaAI.038.02.EA
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Vapor de Ca l'Escardat AI.038.CA

Informació històrica Les naus conservades amb façana al carrer Alemanya i Ferran Casablancas, van ser 
construïdes a finals del segle XIX i principis del XX, però l'origen del vapor, es trobava al 
carrer que hi ha més al nord, al carrer de Montserrat número 73. Actualment, en aquesta 
adreça hi ha un edifici de nova construcció, però durant les obres portades a terme entre 
2014 i 2015 (en què també es dividiria la propietat de les parcel·les i aquest solar passaria
 a ser d'un particular) es va fer estudi de l'edifici enderrocat, recerca documental i 
intervenció arqueològica en el subsòl, tot i no estar inclòs directament al catàleg de 
protecció de patrimoni, ja que era evident que estava relacionat amb el vapor de ca 
l'Escardat amb què es comunicava. L’estudi d’aquesta part de l’antic vapor el va realitzar 
Dracma Arqueologia.

Durant el seguiment en el subsòl van aparèixer una mina d'entrada d'aigua de què hi ha 
referència documental (AHS.AMH 169 exp. 51/1861), que segurament donaria origen al 
vapor que Joaquim Casanovas va construir el 1861 i que va funcionar amb 24CV. Durant 
la intervenció en el subsòl, també van aparèixer dues fogaines relacionades amb fogars 
externs de calderes que quedarien al subsòl del jardí de l'habitatge actual.

La descripció d'aquest primer espai la trobem al document notarial que va ser l'inventari 
de béns de Joaquim Casanovas de 1889 (AHS. N 166 notari J. Marimon, 1889):
“Una finca urbana consistente en una casa fabrica-vapor componiéndose la casa de 
planterreno y dos pisos y un pequeño patio al detrás, señalada con el número setenta y 
tres y antes con el número sesenta y cinco y tiene su frente en la calle Montserrate de 
esta ciudad y la fábrica-vapor se compone solo de planterreno en cuanto a la mitad del 
lado de poniente y en la otra mitad tiene planterreno y un piso. Tiene también una puerta 
en la calle Madoz de la presente ciudad, en cuya parte esta signada el número sesenta, 
existiendo ademàs varias pequeñas dependencias para el servicio de la fábrica (dipòsits 
d'aigua) en la que manan tres plumas de agua de pié, procedente de las minas de 
Propietarios de esta ciudad, de la cual finca no consta la medida superficial métrica, ni el 
interesado la a manifestado exacta ni aproximadamente (...), manifestando sí que esta 
finca antes constaba de dos.”

L'empresa ja estava en funcionament com a mínim el 1858, dedicada al tissatge i passaria
 a cicle complert quan el vapor començà a funcionar.

Segons hem pogut veure a través de la documentació, l'empresa familiar funcionà com a 
mínim fins el 1912. A partir d'aquest moment, Carolina Costa, vídua de Joaquim 
Casanova Garí-Montllor (nét del fundador) ja es dedicava al lloguer dels diferents espais 
del vapor.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb els diversos nivells de protecció i es realitzaran d'acord 
amb l'ordenació establerta al planejament urbanístic general (MPG-55).

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació;  Restauració

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta d'edificacions i espais lliures del conjunt
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Vapor de Ca l'Escardat AI.038.CA

Observacions En els diferents solars que configuren l'antic emplaçament d'aquest vapor s'hi ha realitzat 
diverses intervencions arqueològiques. Empreses: Dracma, Arragó.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, M.C.; JUNYENT, E.; Memòria final de l'estudi de l'edifici, seguiment 
d'enderroc i intervenció al subsòl del carrer..., sense publicar, 2015.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

ROIG, Jordi (Arrago, SL), Informe tècnic pel desmuntatge i eliminació d'estructures de la 
intervenció arqueològica al c..., Sense publicar, 2014.
 
SOLER, Glòria: Tres exemples d'arqueologia industrial a Sabadell. Quaderns 
d'arqueologia, núm. 3, Museu d'Història de Sabadell, 2003.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Un des llogaters va ser Bosser SA, que en seria finalment el propietari.

Bosser SA va néixer el 1909 de la mà d’en Miquel Bosser Badia, que apareix per primera 
vegada a les matrícules de Sabadell l’any 1916 llogant espai al vapor Vilà i Fusté. També 
consta amb part de les instal·lacions de l'empresa al vapor Gran del Cotó, davant de ca 
l'Escapçat al carrer Alemanya.

Pel que fa a zona de naus del carrer d’Alemanya, durant les excavacions portades a terme
 el 2014 per part de l’empresa Arrago SL, es van detectar restes de murs relacionats amb
 estructures anteriors al vapor i dels moments inicials d’aquest, a més d’un embarrat de 
transmissió subterranis, que haurien funcionat els anys 40-50 del segle XX moguts per 
motors a gasoil durant les restriccions d’electricitat de la postguerra.

Actuacions / altres S'ha intervingut intesament en la transformació per complet de la nau de la qual només en 
queda la façana.
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Xemeneia Obres iniciades a l'interior

AHS 2010 Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor de Ca l'Escardat. Nau i façanes AI.038.01.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599311Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Casanovas / Bosser, S.A. Nau i façanes

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5694227DF2959H

Carrer  Alemanya, d', 60
Carrer  Ferran Casablancas, de, 51
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Vapor de Ca l'Escardat. Nau i façanes AI.038.01.EA

Elements Quant a la façana perimetral preservada, es tracta d’una façana de factura força moderna,
 amb planta i pis, amb finestres només a la planta superior. Són finestres quadrangulars 
dividides amb llistons de fusta. Al tram de façana del carrer de Ferran Casablancas, també
 hi ha finestres a la planta baixa. A la part central de la façana del carrer Alemanya hi ha 
l’entrada, un barri per a l’accés de vehicles tancat per una porta metàl·lica de doble batent,
 amb reixa a la part superior. Per sobre del portal, a banda i banda, hi ha dos fanals antics,
 situats sobre un travesser horitzontal que surt del mur. 

La totalitat de les façanes de planta baixa i planta primera, segueixen un ritme clar i 
homogeni, marcat per pilastres. Actualment les façanes es troben arrebossades i 
apuntalades.

Context Vapor situat a l'eixample dret de la Rambla. Les antigues instal·lacions han estat 
enderrocades en la pràctica totalitat. En resta només la façana del carrer Alemanya i 
Ferran Casablancas, que en el moment de l’estudi està sustentada per una voluminosa 
estructura exterior, les naus enganxades a la mitgera est de la finca i la xemeneia.

Ús actual En obres per a ús de plurihabitatge (des de 2014)

Cronologia 1862

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (1862-1912) / Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1912-2014)

 

Estat conservació Dolent;  Només se'n conserva la façada perimentral, les naus al costat de la mitgera  est i 
la xemeneia. La nau amb façana alcarrer d'Alemanya va patir un incendi.

S'estan portan a terme intervencions de nova planta i les façanes als carrrers d'Alemanya i 
Ferran Casablancas resten apuntalades.

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.17

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana de 
l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació 
singular que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància 
envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vapor de Ca l'Escardat. Nau i façanes AI.038.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Façana i coberta de la nau a conservar: posar en relleu la tipologia i la composició de les 
façanes que identifiquen el bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les 
obertures i tancaments. En el cas de la coberta hauran de preservar la forma tipològica 
característica.

Quant a les façanes perimetrals preservades dels carrers d'Alemanya i d'en Ferran 
Casablancas amb protecció 3. Parcial, les intervencions hauran de tenir en compte els 
ritmes compositius d'aquestes, així com les formes i dimensions de les obertures que 
restin apreciables, admetent-se alteracions.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir lliure de construccions.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb els diversos nivells de protecció i es realitzaran d'acord 
amb l'ordenació establerta al planejament urbanístic general (MPG-55).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Nau original preservada, situada al costat est de la xemeneia, delimitada en el plànol 
normatiu.

NP 3. PARCIAL
- Volumetria de l'obra nova iniciada
- Façanes perimetrals preservades dels carrers d'Alemanya i d'en Ferran Casablancas

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta d'edificacions i espais lliures del conjunt
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor de Ca l'Escardat. Xemeneia AI.038.02.EA

DADES BÀSIQUES

425561 y = 4599311Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Vapor Casanovas. Xemeneia del vapor de Ca l'Escardat / Miquel Bósser, S.A.

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5694227DF2959H

Carrer  Alemanya, d', 60
Carrer  Ferran Casablancas, de, 51
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Vapor de Ca l'Escardat. Xemeneia AI.038.02.EA

Desconegut

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill format 
per un sol anell, molt poc destacat.

El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest és 
realitzat amb maons aplantillats.

La base és de forma prismàtica de planta quadrada, tot i que es fa difícil precisar-ho més 
concretament pel fet d’estar revestida i inclosa amb altres construccions, tot i que, deixa 
veure l’existència d’una motllura que es troba revestida igual que la resta de la base i que 
és formada per una platabanda, un filet, escalonats, un quart bossell i un filet.

El coronament és constituït per un senzill anell, poc destacat, que és format per una filada 
de maons aplantillats, que es situen molt prop de la boca. 

Alçada de la xemeneia: 25,63 m.

Context Vapor situat a l'eixample dret de la Rambla. Les antigues instal·lacions han estat 
enderrocades en la pràctica totalitat. En resta només la façana del carrer Alemanya i 
Ferran Casablancas, que en el moment de l’estudi està sustentada per una voluminosa 
estructura exterior, les naus enganxades a la mitgera est de la finca i la xemeneia.

La xemeneia es conserva sencera, amb la base integrada dins les actuals naus, i ja existia
 l’any 1886, en el mateix indret. Aquest conjunt industrial, que més contemporàniament fou
 M. Bósser, SA, desenvolupà tot el cicle productiu tèxtil llaner.

Ús actual En obres per a ús de plurihabitatge (des de 2014)

Cronologia Entre 1862 i 886

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (1862-1912)/ Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1912-2014)

 

Estat conservació Bo;  A partir del procés de restauració endegat.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.17

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Vapor de Ca l'Escardat. Xemeneia AI.038.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Vapor de Ca l'Escardat. Xemeneia AI.038.02.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Base de la xemeneia

AHS 2010AHS 2010
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Vapor Fills d'Esteve Serra AI.039.EA

DADES BÀSIQUES

424887 y = 4599861Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5101719DG2050B0001TD 1.335 1.316 PB

Ronda  Ponent, de, 78
Carrer  Pare Sallarès, del, s/n
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Vapor Fills d'Esteve Serra AI.039.EA

Elements Les quadres es disposen d’est a oest a la cruïlla entre la Ronda de Ponent i el carrer del 
Pare Sallarès, a tocar del barri d'Hostafrancs. Presenten coberta de teula a dues aigües i 
la façana original al carrer del Pare Sallarès, on s’hi obren una filera de finestres d’estil 
Manchester i un gran portal per a l’entrada de vehicles, donat que recentment, aquest 
espai havia acollit un taller de reparació i venda de vehicles. La façana del sud, que 
s’hauria obert a un pati de drapaires, també presenta el mateix mòdul de finestres.

A nivell de coberta, el darrer mòdul per l’est unifica les dues cobertes de les naus més 
llargues que es troben al nord, de manera que es creà una franja d’una única coberta a 
doble vessant amb l’amplada de les dues quadres. La tercera quadra, molt més petita que 
les altres dues, té façana a Ronda de Ponent i és la que es troba més al sud. Tot el 
conjunt forma una “L”. 

Les façanes laterals segueixen un ritme clar i homogeni, marcat pel ritme buit-ple i les 
obertures verticals amb llinda d’arc rebaixat. Les façanes frontals on s’hi troba l’accés 
principal, estan totalment desfigurades, perdent la identitat del conjunt. La façana lateral  
remarca el ritme i verticalitat de les obertures. Actualment la totalitat de les façanes es 
troben arrebossades  i pintades. 

La coberta de les naus és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals, i 
acabada amb teula àrab.

Les façanes han estat alterades i, en concret, la principal amb front a la ronda de ponent 
ha quedat desvirtuada. L'interior és ben conservat tipològicament.

Context De l’antic vapor, pel que sembla es conserven totes les naus, que han acollit diferents 
negocis, de manera que interiorment i a nivell de façana de la Ronda Ponent estan molt 
modificades. Se’n conserva només l’estructura i el volum.

Ús actual Concessionari BMW (façana Ronda de Ponent)

Cronologia 1880-1881

Ús original/altres Indústria llanera (1880-1907) / Taller de reparació de vehicles (1982-2017)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici, es preserven les 
encavallades de fusta i l'estructura de tancament. original.

 

Estat conservació Regular;  La façana frontal a la Ronda de Ponent ha estat totalment modificada, a partir de 
la nova estructura de tancament sobreposada i que amaga la visió dels testers de les 
naus tradicionals. Aquestes naus són visibles en la seva façana longitudinal que confronta 
amb el carrer del Pare Sallarès.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Naus

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.59.BARP Vapor Fills d'Esteve 
Serra

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.18

Valor històric Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Fills d'Esteve Serra AI.039.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). 

Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

Informació històrica El vapor va ser construït entre 1880 i 1899, amb en Gabriel Batllevell com a principal 
mestre d’obres tot i que també hi ha alguna llicència a nom de Rafael Estany.

Segons explica Josep Maria Benaul al llibre "El gremi de fabricants de Sabadell, 
1559-2009. Organització empresarial i ciutat industrial", aquesta indústria tèxtil va ser una
 de les que va tancar poc després de començat el segle XX, just al 1907.

A partir d'aquell moment, diferents empreses n’anirien ocupant l'espai. Al 1917 es donà la
 primera instal·lació d'un motor elèctric sol·licitat per Enrique Turull y Cia amb l'enginyer 
Francesc Izard. Aquesta empresa seria una de les més grans de Sabadell. Es dedicava a 
la filatura d'estam i estava ubicada principalment a ca la Daniela amb aquesta 
denominació a partir de 1909. Al 1919-20, tenia un total de 179 obrers i el 1923 canvià la 
denominació per Yerno de Enrique Turull i al vapor de ca la Daniela, va prendre el nom de
 Jenny y Turull amb el 50% de la propietat a nom de les tres filles de l'industrial.

Al parcel·lari de 1972 (AHS.AI 51) s’hi indica que en aquell moment, el propietari era Feliu
 Barnola Comas que el tenia llogat a Cloisall-Escu SA des de 1968. Aquella empresa es 
dedicava a fusteria d'alumini. En el moment de la catalogació, hi ha un concessionari / 
taller de venda i reparació de vehicles.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial PASTOR i BATALLA, Isidre: Estudi històric arquitectònic Vapor Fills d'Esteve Serra, ronda 
de Ponent núm. 72-78 (Sabadell, Vallès Occidental). AQUIDOS arquitectes. Abril 2021.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció; Reproducció; Ampliació; Inclusió; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament (justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’Eixample de la ciutat a partir de 
les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa tot i l'alteració sofert en la façana a la 
Ronda de Ponent.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Fills d'Esteve Serra AI.039.EA

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Fills d'Esteve Serra AI.039.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Seydoux AI.040.EA

DADES BÀSIQUES

425292 y = 4598790Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5491505DF2959H 2.996 2.926 PB

5491516DF2959H 774 953 PB

5491515DF2959H 379 318 PB

5491513DF2959H 404 403 PB

Carrer  d' Ausiàs Marc, d', 140-144
Carrer  Sant Ferran, de, 120-122
Carrer  Reina Elionor, de la, 127



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Seydoux AI.040.EA

Manel Folguera i Duran (enginyer)

Elements És el típic vapor que va anar creixent en diferents fases al voltant d'un pati central en base
 a naus o quadres de treball de planta baixa que es va construir sobretot entre 1998 i 
1916. Amb el temps, tot l'espai de patis van ser coberts i destinats a espais de producció. 
La planimetria mostra espais soterranis per emmagatzemar-hi aigua que més endavant es
 convertirien també en espais de treball o magatzems soterranis, un cop coberts.

Actualment és un espai ocupat per diferents indústries (mecànica de l'automòbil, fusteries,
 ...) També, sembla que es conservi el casal original del director, d'estil neoclàssic, al 
carrer d'Ausiàs March. 

Les façanes laterals de la nau, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, amb 
finestres rectangulars de grans dimensions. Els testers al carrer de Sant Ferran compten 
amb varis volums de planta baixa amb diversos tractaments d’obertures. Les façanes 
laterals mostren una seriació d’obertures verticals, amb un ritme regular, corresponent a la
 tipologia dels vapors. Als testers s’observa una composició de façana heterògenia. 
Actualment, la totalitat de les façanes es troben arrebossades. 

Les façanes al carrer i a les naus tenen una composició d’obertures i de motllures d’estil 
amb un eix de simetria central. La façana al carrer té la major part del revestiment 
després, mentre que la façana a les naus ha estat arrebossada amb morter de ciment 
portland recentment. Reixes i baranes de ferro i fusteria exterior treballada en fusta.

La coberta de cada nau és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals, i 
acabada amb teula ceràmica.

Context Vapor que ocupa tota una illa al barri de Gràcia, compresa entre els carrers Reina Elionor,
 Manso, Ausiàs March i Sant Ferran.

Ús actual Reparació cotxes, fusteria... (des de 1964)

Cronologia 1898, 1900, 1912, 1916

Ús original/altres Indústria llanera (1898)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.60.BARP Vapor de Cal Seydoux

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.19

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

S’implanta a Sabadell com una filial francesa dirigida per Augusto Martín 
Labaleé, que contemplava un sistema de pagament als treballadors basat 
en el preu fet i no en el jornal. Aquest aspecte donà lloc a vagues 
importants a principis del segle XX.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Seydoux AI.040.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). 

Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

Informació històrica Seydoux y Cia va instal·lar la fàbrica a Sabadell mentre que el despatx era a Barcelona. 
Actuava com una filial francesa, dirigida per Augusto Martín Labaleé. El sistema de 
pagament als treballadors era de preu fet i no de jornal, cosa que va donar lloc a conflictes
 laborals i vagues importants a principis del segle XX (1910). Va ser dels pocs vapors 
tèxtils que no va llogar espai ni força motriu sobrant en els seus inicis.

L'empresa es dedicava a la filatura d'estam i teixit de llana i estam per a senyora. Sempre
 es va mantenir al marge de les institucions de Sabadell, i no va entrar al Gremi de 
Fabricants fins el 1931.

Després de la Guerra Civil, entrà com a gerent Édouard Jablin Meline de Lacombe. 
L’empresa va tancar el 1964.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció; Reproducció; Ampliació; Inclusió; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament (justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes. 

L'estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d’intervenció precisarà, si s’escau, 
elements objecte de conservació. En aquest sentit es podrà condicionar la integració en la 
nova construcció d'elements característics i identificadors associats als valors del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’Eixample de la ciutat a partir de 
les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de les 
façanes i les obertures de les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació 
singular que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància 
envers el nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Seydoux AI.040.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca l'Estruch. Edificis i Xemeneia AI.041.EA

DADES BÀSIQUES

424895 y = 4600534Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5108702DG2050B0001YD 2.907 21.181 PB+5

Plaça  Lluís Casassas, de, 6B



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca l'Estruch. Edificis i Xemeneia AI.041.EA

Rafael Estany. MO / Miquel Sampere i Oriach, enginyer

Elements Les dues naus al llarg de la banda nord del solar, en cobreixen aproximadament la meitat 
de la llargària. A l’extrem oest del solar encara hi ha l’antic mur de tancament de les naus,
 amb la silueta de la coberta a doble vessant perfectament visible.

De la part que està dreta, presenten dues factures clarament diferenciades. El terç̧ est, 
cantoner amb el carrer de Lluís, ambdues naus presenten un tram més alt, de planta i pis,
 cobertes a tres algues. A continuació́ les naus originals, de planta baixa. A l’eix de la 
coberta, el cos central està elevat, segurament per a permetre l’entrada de llum zenital. La
 façana sud, que dóna al pati, hi ha dos grans portals d’accés, mentre que als mòduls on 
no hi ha portes, hi ha grans finestrals entre pilars.

La tercera nau, la que presenta la banda de la “L” paral·lela al carrer de Lluís, és de planta
 i pis amb coberta a quatre aigües. L’entrada a aquesta nau es troba a la part central i 
interior de la L, i tots els mòduls presenten grans obertures rectangulars en horitzontal a la
 meitat superior del mur, separades pels pilars, i igualment al primer pis. Aquesta nau 
comunica amb els dos trams de les naus de nord de planta i pis, on hi ha un teatre. Per la 
façana del carrer de Lluís, presenten continuïtat de façana, també amb una successió́ de 
19 obertures quadrangulars de les mateixes característiques que les ja descrites. Les de 
la planta baixa dividides en 54 petits rectangles i les del primer pis, dividides en 28 petits 
requadres. Els murs són de maó massís en horitzontal, i a la façana, la franja per sota les 
finestres de la planta baixa és un sòcol de blocs de pedra de mida mitjana disposats en 
mosaic.

Equidistant als dos extrems i cap al centre del solar, hi ha un edifici de dos cossos de 
planta quadrangular. Un dels cos cossos és de planta i pis i l’altre, contigu, de planta i dos
 pisos a mode de torreta. El cos alt és cobert a quatre aigües, i el més baix de tres. 
L’entrada a aquest edifici es troba a la façana oest, al cos de planta i pis, després de pujar
 una plataforma amb tres graons. Tres de les quadre façanes (l'oest no) presenten 
finestres modernes amb persiana enrotllable. El segon pis de la torreta presenta una sèrie
 de petites finestres quadrades. Quatre a les cares est i oest i sis a la cara nord.

També́ hi ha, isolada i paral·lela al carrer de Sant Isidre (façana sud) una nau amb coberta
 de doble vessant de factura moderna, i on s’hi troba un bar. Cada mòdul entre 
encavallades presenta una gran obertura que limita directament amb els pilars. Aquesta 
nau no està relacionada amb el vapor original, sinó́ amb l'activitat de tints, aprestos i 
acabats.

Context Complex industrial ubicat a la Creu Alta, del qual només en queda l’angle nord est. 
Concretament, dues naus contígües i paral·leles al nord i una nau al llarg de la façana est,
 cal carrer de Lluís / Pl. de Lluís Casanovas. Aquest vapor es dedicava als aprestos i 
acabats i tints, i es va començar a construir el 1896.

La xemeneia, que es conserva sencera, fou la segona que es va bastir, aixecada en plena
 etapa d’electrificació. 

Les naus conservades un cop rehabilitades han configurat el complex cultural municipal 
de Ca l’Estruch (Fàbrica de creació de les arts en viu).

Cronologia 1896 / 1906 / 1917-1919 Xemeneia

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edificis i xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.20



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca l'Estruch. Edificis i Xemeneia AI.041.EA

Les façanes laterals de la nau original, de planta baixa, segueixen un ritme clar i 
homogeni, marcat per pilastres i obertures amb llinda d’arc rebaixat. Les de les altres dues
 (nau de caràcter racionalista i nau de gran format) compten amb un ordre compositiu clar.
 La totalitat de les façanes abans esmentades remarquen la verticalitat dels eixos. 
Actualment les façanes de la nau original es troben arrebossades amb despreniments 
puntuals. La de caràcter més racionalista, de planta baixa i pis, és d'obra vista, mentre la 
de planta més gran presenta un arrebossat. Ritme d’obertures a la totalitat de façanes 
laterals de les naus. 

La coberta de la nau original és a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals. 
Coberta plana del cos més racionalista. Coberta de la nau de gran format inclinada amb 
dos plans que permeten l’entrada de llum. L’estructura de la coberta de la nau original 
està forma per encavallades de fusta. La de gran format per encavallades de formigó. La 
coberta de la nau original acabada amb plaques de fibrociment mentre que la de la nau de
 gran format amb teula àrab i entrada de llum zenital. 

XEMENEIA

A certa distància del solar cap a l’oest, isolada a la plaça de Lluís Casassas, hi ha la 
xemeneia amb acabat amb maó massís vist. Constituïda per un cos que té forma 
troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base en forma de piràmide 
truncada i és acabada superiorment per un coronament senzill. És l’element simbòlic del 
conjunt.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. La construcció és en general amb maons aplantillats. El perfil del cos ens
 mostra els efectes de diferents reparacions i/o reconstruccions, particularment la part alta.
 La més destacable és la que podem considerar que va ser l’última, quan es va reconstruir
 la part alta juntament amb el coronament i que es va fer amb maó perforat tipus “gero” 
posat de través. Amb aquesta obratambé es devia posar l’anellat metàl·lic repartit en tota 
l’alçada del cos.

La base és formada per una piràmide truncada, de planta quadrada, coronada per una 
motllura escalonada que s’inicia amb un cavet, continua amb un mig bossell, fets amb 
maons aplantillats disposats a sardinell, i acaba amb dues filades de maons de pla que 
formen una faixa que rep l’element d’unió amb el cos. Aquesta element d’unió entre la 
base i els cos es realitza amb la intersecció d’aquest amb una piràmide de poca alçada i 
que té de planta el coronament de la base.

Les quatre cares de la base són ornamentades amb uns plafons enfondits que ocupen 
casi la totalitat de la superfície, i deixen només un emmarcament als quatre costats de 
cada cara. Els vèrtex dels plafons són matats amb un quart de cercle convex i en el centre
 del plafó hi ha un rombe en relleu, dels quals un porta la llegenda “E / 1917”.

El coronament va ser reconstruït en l’última reparació i per fer-lo es van utilitzar maons 
perforats posats de través com en el cos. És constituït per dos anells, el primer d’una 
filada i el segon, col·locat immediatament a sobre, de dues. Aquest últim és el de diàmetre
 més gran. Sobre aquests anells continua un curt tram de xemeneia fins l’alçada prevista 
per la boca. 

Alçada de la xemeneia: 43,5 m.

Ús actual Oficines municipals i centre de creació, formació i cursos en viu.

Ús original/altres Indústria llanera (1886-1994) / L'Estruch. Fèbrica de creació de les arts en viu (Ajuntament
 de Sabadell) des de 1997

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquestes construccions fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva.

Estat conservació Bo 
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Informació històrica Ezequiel Estruch Serra, procedent de Terrassa, l’any 1872 es trobava Sabadell treballant 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Naus protegides i edifici del centre: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, 
Millora, Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense 
alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o 
elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics.

Pel que fa a la xemeneia tampoc es permet l’enderroc de les estructures que són referents 
en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució a la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació de les grans 
indústries de la ciutat. 
Referent posicional en la transformació de l'espai públic que l'envolta.

La xemeneia és un bé singular, el valor del qual resideix principalment en la 
seva estructura tipològica característica i el seu disseny amb un sistema 
constructiu derivat dels manuals pràctics per aquestes construccions 
concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

La xemeneia és un bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a 
fita referencial per la identificació que presenta en ella mateixa i en el seu 
entorn que, tot i transformat, permet mantenir el record i la denominació de 
la indústria en el lloc.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Conjunt de naus que conformen l'edificació en "L" al nord-est
- Edifici del centre 
- Nau paral·lela al carrer de Sant Isidre 
- Xemeneia.
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Observacions Senyalització patrimonial de la xemeneia.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). 
Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Ca l'Estruch http://www.estruchmusic.com/estruch (darrera consulta febrer 2018).      

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

a ca la Daniela com a bataner. Més tard, al 1886, establí la seva pròpia empresa 
d'acabats al molí de’n Mornau. Cap el 1896, va començar a construir el vapor de ca 
l'Estruch al barri de la Creu Alta de la mà del mestre d'obres Rafael Estany, i a la seva 
mort el 1898, l'empresa passà a anomenar-se Hijos de Ezequiel Estruch i Cia, ja que 
estava dirigida pels fills Antoni i Miquel Estruch Serraboguñà, l'oncle Joan Estruch Serra i 
el cosí Antoni Estruch Alsina (que poc després es casaria amb la seva cosina, germana 
dels primers).

L'empresa que, com ja s’ha comentat, es dedicava als aparells i acabats, a partir del 1904
 passà a dedicar- se també als tints.

La companyia es va dissoldre el 1933. A partir d'aquell moment, Ezequiel Estruch 
Serraboguñà es dedicà als acabats, continuada després per Aprestos i Acabados Estruch
 SA, que fou comprada l’any 1968 per les grans empreses de tints i acabats de Sabadell i
 que tancaria l’any 1994.

Per altra banda, Antoni Estruch Alsina i els seus fills Ezequiel i Antoni Estruch Estruch van
 continuar la tasca. A la mort del pare es van separar i el 1945 varen crear, les empreses 
Estruch SA i Estruch Auxiliar Téxtil SA respectivament.

Antoni Estruch i Serraboguñà va seguir dedicat al desmotatge i a la seva mort, continuà la
 seva vídua. Totes aquestes últimes empreses van ser absorvides per Estruch Téxtil SA 
que tancaria el 1989.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor
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Equip redactor
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Fàbrica Llagostera - Sampere AI.042.CA

DADES BÀSIQUES

424731 y = 4599763Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4800001DG2040A0001ZM 8.952 5.948 PB+2

Carrer  Margenat, de, 42-52
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Conjunt / Ambient L’estructura principal són tres naus que ocupen els dos terços est de l'illa, disposades de 
nord a sud, i amb un pati de drapaires que fou posteriorment cobert.

La xemeneia s’aixecà l’any 1907, segons el projecte de l’enginyer sabadellenc Francesc 
Izard i Bas. Si bé inicialment havia de tenir 23,30 m d’alçada, segons els plànols originals,
 n’acabà assolint 33,84 m.

Context Complex industrial que ocupa tota la illa entre els carrers de Margenat, Parellada, Sant 
Baldomer i Joaquim Costa, al barri d’Hostafranchs. Ha estat intensament restaurat per a 
convertir-lo en una gran superfície comercial.

Ús actual Supermercat esclat (desembre 2016)

Ús original/altres Indústria llanera (1903-1979)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Restaurada el 2017.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.21

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del  barri d'Hostafrancs a partir de les 
indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en l'estructura tipològica representativa de les indústries 
tèxtils formades per naus, reflectida en la volumetria original, i la imatge 
general externa. Destaquen la composició de les façanes i els finestrals de 
les naus.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat tèxtil.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ
- Naus
- Xemeneia
- Galeria - pas soterrani

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Fàbrica Llagostera - Sampere. NausAI.042.01.EA
Fàbrica Llagostera - Sampere. XemeneiaAI.042.02.EA
Fàbrica Llagostera - Sampere. Pas soterraniAI.042.03.EA
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.
 
LAUDO, D.; La Creu Alta : Jonqueres, Sant Pere de Terrassa (1700-1904) : un terme 
desaparegut. Sabadell: Associació de Veïns de la Creu Alta, 2005.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica  La primera llicència d'obres relacionada amb l'espai la trobem a Terrassa, ja que en aquell
 moment (1902) aquesta zona encara formava part d'aquell municipi. La sol·licitud està 
signada per en Joan Llagostera Balcells com a representant de la societat Llagostera i 
Sampere, amb Francesc Izard com a enginyer (AHT, exp. 162796).

Sembla que en aquest primer moment la indústria utilitzaria el gas com a força motriu, ja 
que al 1912 es sol·licità permís per a la instal·lació d'un motor elèctric de 60CV per a la 
substitució d'uns motor a gas pobre de 40CV i 12CV (AHS.AMH 236, exp. 292/1912). El 
conjunt també es va dotar d’una potent estació transformadora. Amb la força inicial dels 
motors de gas es dedicaven a esfilagarsar i trinxar draps i als regenerats de llana, activitat
 que ja havien iniciat feia poc més de 10 anys.

El 1891 es va constituir Llagostera, Sampere y Compañia, per produir llanes regenerades.
 El 1903 es transformarà en Llagostera i Sampere, formada per Joan Llagostera i Pere 
Sampere Juanico. A partir de 1918, anys després de la mort de Llagostera, funcionà a 
nom de Pere Sampere Juanico, que va afegir-hi una filatura de carda. L'empresa aniria 
creixent i als anys 40 afegiria tints al procés de fabricació.

A la mort del fundador l’any 1930, la dirigiren la filla d'aquest i el seu marit fins el 1963. Un
 any més tard, el fill Josep Relat Sampere, creà Hiladora Lanera SA i Transformadora 
Téxtil SA juntament amb Casimir Miró Guitart i Joan Argemí Feliu. Van tancar el 1979, 
moment en què els diferents espais es llogaren per separat.

Pel que fa al conjunt fabril, entre els anys 1904 i 1935, ja dins del terme municipal de 
Sabadell, s’hi feren diverses ampliacions de les naus i successives renovacions en la 
instal·lació de fonts energètiques i motrius, com ja s’ha esmentat, fins acabar de 
configurar el conjunt industrial tal com avui ens ha perviscut i ha estat rehabilitat com a 
supermercat. En les naus rehabilitades es conserven part dels fils i suports de la 
transmissió elèctrica i dels arbres dels embarrats d’aquesta etapa.

L’espai de l’actual aparcament havia estat ocupat pels assecadors de llana i més tard per 
l’establiment industrial de tints i aprestos de Pere Raventós (1916-1932).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

necessaris per a la comprensió del bé)
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé
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Fotografia del bé Fotografia del bé
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DADES BÀSIQUES

424731 y = 4599763Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4800001DG2040A0001ZM 8.952 5.948 PB+2

Carrer  Margenat, de, 42-52
Carrer  Baldomer, de, 49-75
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Francesc Izard, enginyer/ Joan Llagostera Balcells, promotor

Elements L’estructura principal són tres naus que ocupen els dos terços est de l'illa, disposades de 
nord a sud, i amb un pati de drapaires que fou posteriorment cobert.

L’entrada principal, al carrer de Margenat, és un barri amb porta metàl·lica de doble batent
 per sota d’una estança elevada. Aquesta porta donava accés al pati de drapaires que al 
seu extrem nord, presenta la xemeneia.

Totes tres quadres són de característiques similars, tot i que la de l’est del pati, contigua al
 carrer de Parellada, presenta més amplada que les altres dues. Són cobertes a sobre 
vessant sobre encavallades de fusta, i presenten finestres estil Manchester. Les façanes 
nord i sud, que segueixen la forma del vessant de la coberta, presenten obertures circulars
 a la part superior que actuarien com a ventilació de l’espai d’encavallades. La nau de l’est
 en presenta dos.

L’extrem nord-est, a la cantonada dels carrer de Parellada i Sant Baldomer, hi havia 
l’estructura que encabia la casa del vapor, al costat de la xemeneia, que té una alçada 
total de 33,84m.

El terç oest de la illa està ocupada per d’altres dependències auxiliars i quadres més 
curtes, també a doble vessant, que desapareixeran amb la construcció de la gran 
superfície, ja que en aquesta zona s’hi ubica l’aparcament.

Context Complex industrial que ocupa tota l'illa entre els carrers de Margenat, Parellada, Sant 
Baldomer i Joaquim Costa, al barri d’Hostafranchs. Ha estat intensament restaurat per a 
convertir-lo en una gran superfície comercial.

Ús actual Supermercat Esclat (desembre 2016)

Cronologia 1902

Ús original/altres Indústria llanera (1903-1979)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana a través dels seus revestiments.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.21

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del  barri d'Hostafrancs a partir de les 
indústries llaneres de rellevància.

El valor resideix en l'estructura tipològica representativa de les indústries 
tèxtils formades per naus, reflectida en la volumetria original, i la imatge 
general externa. Destaquen la composició de les façanes i els finestrals de 
les naus.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions Part del conjunt industrial ha estat rehabilitat com a supermercat (naus de la part est i 
xemeneia) i s'ha conservat, desplaçada del seu lloc i posada a l'entrada del supermercat, 
la bomba de l'antic pou. 

Senyalització patrimonial de la xemeneia i la bomba.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Naus, assenyalades en el plànol normatiu, incloses les estructures originals de les naus 
(encavallades de fusta), amb els aïllants de porcellana i el cablejat trenat original entre les 
encavallades.
- Element de màquinaria original preservat en l'aparcament del supermercat.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Llagostera - Sampere. Naus AI.042.01.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Fàbrica Llagostera - Sampere. Xemeneia AI.042.02.EA

DADES BÀSIQUES

424731 y = 4599763Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Margenat, de, 42-52
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Francesc Izard i Bas, enginyer / Restauració: Antoni Vilanova i Eduard Simó, arquitectes 
(2017)

Elements La xemeneia s’aixecà l’any 1907, segons el projecte de l’enginyer sabadellenc Francesc 
Izard i Bas. Si bé inicialment havia de tenir 23,30 m d’alçada, segons els plànols originals,
 n’acabà assolint 33,84 m. Aquesta s’aixeca sobre una base prismàtica sobre la que 
s’eleva el fust, realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del
 perímetre del con que presenta tota l’alçada anellada.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada, amb les cantonades que formen
 unes pilastres en quart de cercle en relleu sobresortit respecte a les cares. Aquesta base
 és coronada per una senzilla cornisa que forma una motllura escalonada mitjançant la 
volada d’una filada doble de maons de pla i una altra a sardinell.

Context Complex industrial que ocupa tota la illa entre els carrers de Margenat, Parellada, Sant 
Baldomer i Joaquim Costa, al barri d’Hostafranchs. Ha estat intensament restaurat per a 
convertir-lo en una gran superfície comercial.

Ús actual Supermercat esclat (desembre 2016)

Cronologia 1907

Ús original/altres Indústria llanera (1903-1979)

 

Estat conservació Bo;  Restaurada l'any 2017.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.21

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials, en aquest cas al barri d'Hostafrancs.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
essent visible a l'interior, permet mantenir el record i la denominació de la 
indústria en el lloc.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia
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Fàbrica Llagostera - Sampere. Xemeneia AI.042.02.EA

Observacions Part del conjunt industrial ha estat rehabilitat com a supermercat (naus de la part est i 
xemeneia) i s'ha conservat, desplaçada del seu lloc i posada a l'entrada del supermercat, 
la bomba de l'antic pou. 

Senyalització patrimonial de la xemeneia i la bomba.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fotografia del bé Basament

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Basament. Porta del registre Placa

Equip redactorEquip redactor
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Fàbrica Llagostera - Sampere. Pas soterrrani AI.042.03.EA

DADES BÀSIQUES

424731 y = 4599763Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Detall secció

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-12

Altres denominacions Fàbrica Llagostera - Sampere. Galeria

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Baldomer, de, s/n
Carrer  Parellada, de, s/n
Carrer  Joaquim Costa, de, s/n
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Francesc Izard i Bas, enginyer

Elements Les naus originals (actual supermercat) i aquestes naus-magatzems són dels mateixos  
anys, 1915-1916, obra de l’enginyer sabadellenc Francesc Izard i Bas. Pertanyien als 
Sampere Juanico, després Llagostera i Sampere.

Una part han estat recentement rehabilitades com ampliació de l’aparcament del 
supermercat Bonpreu-Esclat, antiga fàbrica Llagostera i Sampere.

En una de les llicències consta un pas subterrani entre aquestes naus (magatzems) i les 
de la fàbrica Llagostera i Sampere, ara supermercat. Aquest pas permetia la circulació 
dels treballadors entre les naus que pertanyien al mateix complex industrial, sense haver 
de sortir al carrer.

Context El complex industrial que ocupa tota la illa entre els carrers de Margenat, Parellada, Sant 
Baldomer i Joaquim Costa, al barri d’Hostafranchs. 

El pas soterrani es troba sota el carrer de Sant Baldomer, prop de la cantonada amb el 
carrer de Joaquim Costa.

Ús actual Sense ús específic

Cronologia 1915-1916

Ús original/altres Galeria - pas soterrat

 

 Es desconeix l'estat de conservació d'aquesta infraestructura.

Estil i Època Obra civil tradicional de la indústria; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Galeria - pas soterrani

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Informació històrica Pas subterrani per a treballadors que es pot conservar en el subsòl del carrer per 
permetre el pas dels treballadors de la fàbrica Llagostera Sampere entre les naus de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Preservar la infraestructura.

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Infraestructura notable en la història dels grans complexos fabrils que 
ocupaven més d'una illa de l'Eixample sabadellenc i on la circulació dels 
treballadors es produia, també, a partir d'aquestes galeries.

És important per fer notar el control sobre els treballadors dins un mateix 
recinte fabril. La galeria - pas soterrani permetia passar de les naus als 
magatzems sense sortir al carrer.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Totalitat de la infraestructura formada per la galeria - pas soterrani, en previsió que hagi 
preservat la totalitat o part del traçat original.
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Fàbrica Llagostera - Sampere. Pas soterrrani AI.042.03.EA

Bibliografia Informació extreta dels expedients d’obra de l’AHS: 360/1915, 101/1916, 422/1916,
107/1930, 511/1930 i 3190/1967. Genís Ribé (MHS-AHS).

producció i els magatzems. Pertanyien als Sampere Juanico, després Llagostera i 
Sampere. La primera llicència d'obres relacionada amb l'espai la trobem a Terrassa, ja 
que en aquell moment (1902) aquesta zona encara formava part d'aquell municipi. La 
sol·licitud està signada per en Joan Llagostera Balcells com a representant de la societat 
Llagostera i Sampere, amb Francesc Izard com a enginyer (AHT, exp. 162796).

Sembla que en aquest primer moment la indústria utilitzaria el gas com a força motriu, ja 
que al 1912 es sol·licità permís per a la instal·lació d'un motor elèctric de 60CV per a la 
substitució d'uns motor a gas pobre de 40CV i 12CV (AHS.AMH 236, exp. 292/1912). El 
conjunt també es va dotar d’una potent estació transformadora. Amb la força inicial dels 
motors de gas es dedicaven a esfilagarsar i trinxar draps i als regenerats de llana, activitat
 que ja havien iniciat feia poc més de 10 anys.

El 1891 es va constituir Llagostera, Sampere y Compañia, per produir llanes regenerades.

El 1903 es transformarà en Llagostera i Sampere, formada per Joan Llagostera i Pere 
Sampere Juanico. A partir de 1918, anys després de la mort de Llagostera, funcionà a 
nom de Pere Sampere Juanico, que va afegir-hi una filatura de carda. L'empresa aniria 
creixent i als anys 40 afegiria tints al procés de fabricació.

A la mort del fundador l’any 1930, la dirigiren la filla d'aquest i el seu marit fins el 1963. Un
 any més tard, el fill Josep Relat Sampere, creà Hiladora Lanera SA i Transformadora 
Téxtil SA juntament amb Casimir Miró Guitart i Joan Argemí Feliu. Van tancar el 1979, 
moment en què els diferents espais es llogaren per separat.

Pel que fa al conjunt fabril, entre els anys 1904 i 1935, ja dins del terme municipal de 
Sabadell, s’hi feren diverses ampliacions de les naus i successives renovacions en la 
instal·lació de fonts energètiques i motrius, com ja s’ha esmentat, fins acabar de 
configurar el conjunt industrial tal com avui ens ha perviscut i ha estat rehabilitat com a 
supermercat. En les naus rehabilitades es conserven part dels fils i suports de la 
transmissió elèctrica i dels arbres dels embarrats d’aquesta etapa.

L’espai de l’actual aparcament havia estat ocupat pels assecadors de llana i més tard per 
l’establiment industrial de tints i aprestos de Pere Raventós (1916-1932).
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Secció transversal

AHS

ALTRES IMATGES
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Vapor Cal Borni Duch AI.043.CA

DADES BÀSIQUES

426201 y = 4598760Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-27

Altres denominacions Taller de Menna Claramunt

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6390001DF2969H0001AQ 6.887 6.887 PB

Carrer  Fra Luis de León,  de, 91
Carrer  Brutau, de, 126-128
Carrer  Salvany, de, 25
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Conjunt / Ambient El conjunt consta de sis naus, disposades de nord a sud i cobertes a doble vessant.

Per la banda est, les naus estan agrupades en parells, amb un petit espai entre els dos 
conjunts que sembla un antic pati que es cobrí posteriorment i per tant, donà lloc a un sisè
 espai.

Els conjunts de dues naus de l’est presenten un pati de metres d’amplada i que n’ocupa 
tota l’amplada, ubicat al terç sud de les mateixes i que obre un portal metàl·lic al carrer de
 Güell i Ferrer.

La nau que tanca per la banda oest té el doble d’amplada que les altres quatre naus. Això,
 lligat al fet que la coberta no és de teules, sinó que és posterior, fa pensar que es tractava
 inicialment d’un tercer grup de dues naus que s’unificà.

A l’est d’aquesta nau més ampla hi ha encara un altra nau, parcialment enderrocada en el
 moment de la catalogació i que és on s’hi ubica la xemeneia, a la zona central de la 
mateixa. Aquest espai estava cobert també a doble vessant, de manera que les façana 
nord presenta la successió de les sis façanes amb coberta a dues aigües. La meitat est de
 façana del sud coincideix amb la configuració de la del nord, però la part que correspon a 
les dues naus de l’oest presenta façana amb coronament recte i dues línies de finestres 
quadrangulars en horitzontal, de manera que evidencia que l’espai fou adaptat a planta 
baixa i pis, segurament per a encabir-hi les oficines.

La façana a l’oest i presenta molt poques obertures mentre que la façana est, apart del 
barri esmentat presenta tota una filera de finestres quadrangulars de tipus industrial a tot 
el llarg de la façana.

Com que les instal·lacions estan en desús, bona part de les portes i finestres que s’obren 
al carrer estan tapiades.

La xemeneia, de maons aplantillats d'una alçada total de 30,45 m, és de forma cònica 
amb uns reforçaments metàl·lics en el punt que es troba amb la coberta de la nau.

El coronament senzill. Per sobre d’un anell de dues filades de maons de diferent diàmetre
 que sobresurt del perímetre de la xemeneia hi ha un curt tram de xemeneia fins a l’alçada
 prevista de la boca.

Context Les instal·lacions del vapor de cal Borni Duch, ja en desús, ocupen tota la illa entre els 
carrers de Fra Luís de León, Brutau, Salvany i Güell i Ferrer, a l'eixampla dreta de l'av. de
 Barberà.

Ús actual En desús (des de 2012)

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1887-1908)/ Filatura d'estam (1908-1971)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Vapor

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.58.BARP Vapor Cal Borni Duch.

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.22

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Vapor Cal Borni Duch. NausAI.043.01.EA
Vapor Cal Borni Duch. XemeneiaAI.043.02.EA
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea 
d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la 
seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’Eixample de la ciutat a partir de 
les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen l'estructura, la composició i 
les obertures de les façanes.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 3. PARCIAL
Tipològia de les naus consecutives amb front al carrer de Brutau, que conformen la 
definició tipològica essencial d'aquest conjunt, de manera que, d'acord amb el seu estat 
actual, es possibiliti la reconstrucció de les mateixes d'acord amb l'establert per a la 
segona fase en el  PMU-130 -en tràmit. En detall:

 - Protecció volumètrica de les dues naus més properes al carrer de Güell i Ferrer, amb 
coberta a doble vessant amb una crugia central que les separa. Es reconeix la volumetria 
del conjunt, especialment la composició, vessants i pendents de les seves cobertes.  
                         

 - Protecció parcial de les façanes al carrers de Güell i Ferrer i de Salvany. Les façanes 
mantindran la seva composició original, eixos rítmics tipològics originals i proporció 
d'obertures. 
                                    
 - Protecció parcial de l'interior de la tipologia estructural. Formada pels elements de suport 

vertical de l'estructura, que inclou els pilars de fosa, i les encavallades de fusta que 
conformen el forjat de coberta.

D'altra banda, d’acord amb el PMU-130, mentre no es desenvolupi la segona fase 
d’ordenació del sostre destinat a ús residencial prevista per aquest, les condicions de 
protecció són les mateixes a totes les naus.

NP 2. CONSERVACIÓ
- Xemeneia. Es realitzarà una intervenció de rehabilitació integral segons l'estudi de 
patologies i lesions previ.

NP 5. DOCUMENTAL
- Resta del conjunt que conforma l'illa



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Cal Borni Duch AI.043.CA

Informació històrica Al 1886 es presentà a l'ajuntament una sol·licitud de llicència per a construir un edifici 
destinat a fàbrica de teixits i filats de llana, a més de dues calderes de bullidors, de 70CV 
nominals (100CV efectius) i una màquina de vapor de mitjana pressió, de balancí, de 
35CV nominals (100CV efectius), sota la direcció tècnica de l'enginyer Narcís Nonell.

Més tard, presentaren un altre expedient on diuen que al final només instal·laran una 
(AHS.AMH 160 exp. 6/1886).

Des dels inicis, la societat Llacer, Duch i Ferrer no explota directament el vapor, sinó que 
el lloga a d'altres. La societat inicial la constituïen Francesc i Llacer Duch i Josep Ferrer 
Ramonacho, tot i que al febrer del 1888 només hi quedaven Josep Ferrrer i Francesc 
Duch.

Algunes de les empreses ubicades foren Feliu Griera Dulcet, Jose Haffmann, Osso i 
Domenech, Vidal i comp., Juan Guitart, Harmel Hermanos, ...

L'any 1893 ja consta a la matrícula industrial Harmel Hermanos. Aquesta filial francesa 
arribà a la península degut a la pujada de l'aranzel del 1891 que gravava sobretot a les 
empreses estrangeres que importaven estam. Algunes d'aquestes empreses es van 
instal·lar a la península per poder mantenir els seus clients i d'aquesta manera evitar 
l'aranzel.

El gerent de l'empresa en aquests moments era Humbert Norton i Burke, enginyer, casat 
amb Antònia Bacardí i Fradera, que signà les sol·licituds per llicències d'obres durant 
bastants anys.

Harmel Frères va patir conflictes socials a finals del segle XIX, sembla que pel tipus de 
sistema de treball francès en què un obrer s'encarregava de dues màquines en contra del
 que s'acostumava aquí (un obrer- una màquina).

Al 1894 hi ha una llicència a nom d'Huberto Norton, veí de Barcelona, en representació de
 Harmel Hermanos, al carrer de Salvany, Fray Luís de León i Brutau; "Que en la fábrica 
que posee en arriendo, en esta ciudad, propiedad de los Sres. Duch y Ferrer, desean 
implantar dos motores llamados de gas, y aparatos anexos, de la fuerza efectiva de 40 
caballos cada uno" (segons inspecció es de 60CV). Es tracta de motors de gas pobre 
marca Dawson que es situen. Els vells motors seguiren en ús, de manera que es 
combinaren els dos tipus d'energia (AHS.AMH 161 exp. 6/1894). Al 1908 es substitueixen
 els motos Crossley per motors marca Winterthur, de la mateixa potència. El 1908, 
l'empresa Harmel Hermanos era propietària del vapor.

L'any 1921 es va fer càrrec de l'empresa León Harmel i Harmel, fill del fundador. La 
societat es convertirà en una societat personal, deslligada de la francesa. El 1936, en fer 
els seixanta anys, León Harmel es retirà.

El 1949, en vida encara del titular, l'empresa es constituirà en societat anònima: León 
Harmel SA. Es mantindrà en activitat fins a 1971.

El 1971, Leon Harmel SA fou arrendada a l'empresa Michalke Iberica, SA.

El darrer propietari fou Clavell Borras, SA.

Estudi/s patrimonial BRAGULAT i UBEDA, Santiago; BENAVIDES i VILLAVERDE, Ana Maria: Estudi 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

protegits d’aquest bé.

Les  Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. Es donarà compliment al 
PMU-130.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica (fase 2 del PMU-130).
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Observacions A finals del segle XIX s'instal·la dins el vapor d'en Duch, el taller de Menna Claramunt. 
Fundat l'any 1890, fou el principal constructor de maquinària de fusta durant dècades.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

patrimonial de conjunt catalogat: "Vapor Cal Borni Duch, illa formada pels c/ Brutau, c/ Fra 
Luis de León, C/ Salvany i c/ Güell i ferrer (Sabadell)" Document 1 - Memòria històrica. 
ARQUITRAU TALLER D'ARQUITECTURA SLP. Juliol 2011.

BRAGULAT i UBEDA, Santiago; BENAVIDES i VILLAVERDE, Ana Maria: Estudi 
patrimonial: Memòria històrica de conjunt catalogat del Vapor Cal Borni Duch, illa formada 
pels c/ Brutau, c/ Fra Luis de León, C/ Salvany i c/ Güell i ferrer (Sabadell). ARQUITRAU 
TALLER D'ARQUITECTURA SLP. Juliol 2011.

VILANOVA, Antoni: Presentació per a la Taula de Patrimoni: Xemeneia Vapor Cal Borni 
Duch. Maig 2021.

VILANOVA OMEDAS, Antoni: Informe sobre la xemeneia del vapor Borni Duch al carrer 
de Fra Luis de León, 91, de Sabadell. Maig 2021
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Vapor Cal Borni Duch AI.043.CA

Protecció arquitectònica Perímetre regulador

PMU-130 PMU-130

Plànol cadastral Fotografia històrica, 1910-20

Oficina Cadastre Virtual Francesc Casañas, AHS

Fotografia del bé Protecció arquitectònica

Equip redactor PMU-130
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DADES BÀSIQUES

426201 y = 4598760Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Taller de Menna Claramunt. Naus

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6390001DF2969H0001AQ 6.395 6.887 PB+1

Carrer  Fra Luis de León, de, 91
Carrer  Brutau, de, 126-128
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Elements El conjunt consta de sis naus, disposades de nord a sud i cobertes a doble vessant.

Per la banda est, les naus estan agrupades en parells, amb un petit espai entre els dos 
conjunts que sembla un antic pati que es cobrí posteriorment i per tant, donà lloc a un sisè
 espai.

Els conjunts de dues naus de l’est presenten un pati de metres d’amplada i que n’ocupa 
tota l’amplada, ubicat al terç sud de les mateixes i que obre un portal metàl·lic al carrer de
 Güell i Ferrer.

La nau que tanca per la banda oest té el doble d’amplada que les altres quatre naus. Això,
 lligat al fet que la coberta no és de teules, sinó que és posterior, fa pensar que es tractava
 inicialment d’un tercer grup de dues naus que s’unificà.

A l’est d’aquesta nau més ampla hi ha encara un altra nau, parcialment enderrocada en el
 moment de la catalogació i que és on s’hi ubica la xemeneia, a la zona central de la 
mateixa. Aquest espai estava cobert també a doble vessant, de manera que les façana 
nord presenta la successió de les sis façanes amb coberta a dues aigües. La meitat est de
 façana del sud coincideix amb la configuració de la del nord, però la part que correspon a 
les dues naus de l’oest presenta façana amb coronament recte i dues línies de finestres 
quadrangulars en horitzontal, de manera que evidencia que l’espai fou adaptat a planta 
baixa i pis, segurament per a encabir-hi les oficines.

La façana a l’oest i presenta molt poques obertures mentre que la façana est, apart del 
barri esmentat presenta tota una filera de finestres quadrangulars de tipus industrial a tot 
el llarg de la façana. Com que les instal·lacions estan en desús, bona part de les portes i 
finestres que s’obren al carrer estan tapiades. 

Les façanes laterals de les naus que donen als carrers (modificades al llarg del s. XX), de 
planta baixa la majoria a excepció de la cantonada Fra de Luis de León amb Salvany, 
segueixen un ritme clar i homogeni (trencat per alguna obertura), tot i que aquest no ve 
marcat per la verticalitat de les obertures. 

Les façanes frontals que donen als carrers de Brutau i Salvany, es composen rítmicament
 per les pendents de les cobertes i l’ull de bou coincident amb el carener d’aquestes. A la 
totalitat de les façanes abans esmentades s’hi troben obertures marcades per la seva 
figura quadrada, alguns cops amb ritme d’obertures aparellades. 

La totalitat de les façanes presenten com a acabat rebossat sense pintar.
 
La coberta de les naus és a dues aigües a excepció d’una petita part, avesant aquestes a 
les façanes laterals. L’estructura que la suporta està formada per encavallades 
metàl·liques, de fusta i suports de pilars de fosa. La coberta inclinada està acabada amb 

Context Les instal·lacions del vapor de Cal Borni Duch, ja en desús, ocupen tota la illa entre els 
carrers Fra Luís de León, Brutau, Salvany i Güell i Ferrer, a l'eixampla dreta de l'av. de 
Barberà.

Cronologia 1886

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.58.BARP Vapor Cal Borni Duch

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.22
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teula àrab (alguna amb plaques de fibrociment), amb ràfec poc o gens volat.

Ús actual En desús (des de 2012)

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1887-1908)/ Filatura d'estam (1908-1971)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i 
que poden revestir un deteriorament irreversible d'aquest bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’Eixample de la ciutat a partir de 
les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen l'estructura, la composició i 
les obertures de les façanes.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Tipològia de les naus consecutives amb front al carrer de Brutau, que conformen la 
definició tipològica essencial d'aquest conjunt, de manera que, d'acord amb el seu estat 
actual, es possibiliti la reconstrucció de les mateixes d'acord amb l'establert per a la 
segona fase en el  PMU-130 -en tràmit. En detall:

 - Protecció volumètrica de les dues naus més properes al carrer de Güell i Ferrer, amb 
coberta a doble vessant amb una crugia central que les separa. Es reconeix la volumetria 
del conjunt, especialment la composició, vessants i pendents de les seves cobertes.  
                         

 - Protecció parcial de les façanes al carrers de Güell i Ferrer i de Salvany. Les façanes 
mantindran la seva composició original, eixos rítmics tipològics originals i proporció 
d'obertures. 
                                    
 - Protecció parcial de l'interior de la tipologia estructural. Formada pels elements de suport 

vertical de l'estructura, que inclou els pilars de fosa, i les encavallades de fusta que 
conformen el forjat de coberta.

D'altra banda, d’acord amb el PMU-130, mentre no es desenvolupi la segona fase 
d’ordenació del sostre destinat a ús residencial prevista per aquest, les condicions de 
protecció són les mateixes a totes les naus.
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Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. Es donarà compliment al 
PMU-130.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica (Fase 2 del PMU-130)
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Fotografia del bé Protecció arquitectònica

PMU-130Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426201 y = 4598760Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Taller de Menna Claramunt. Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Fra Luis de León, de, 91
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Narcís Nunell i Sala, enginyer

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular i 
coronament senzill.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell 
que sobresurt del perímetre de la xemeneia. Aquest anell és format per dues filades de 
maons aplantillats de diferent diàmetre; el de sota és el que té el diàmetre més petit, però 
més gran que el del cos de la xemeneia en aquest punt. El cos presenta uns reforçaments 
metàl·lics en el punt que es troba amb la coberta de la nau, també podem observar que es 
va retirar, en un moment indeterminat, el parallamps i cablejat de posta a terra, però, es 
van deixar els elements d’ancoratge.

El coronament és constituït per un curt tram de xemeneia fins a l’alçada prevista per la 
boca, en el qual s’hi hauria d’incloure els anells inferiors.

Context Les instal·lacions del vapor de cal Borni Duch, ja en desús, ocupen tota la illa entre els 
carrers Fray Luís de León, Brutau, Salvany i Güell i Ferrer, a l'eixampla dreta de l'avinguda
 de Barberà. 

El vapor dels Srs. Llàcer, Duch i Ferrer es dedicava a la filatura i tissatge de llana. El 
conjunt industrial està tancat i en desús. 

La xemeneia s'ubica a l'est de la nau més ampla i es conserva pràcticament sencera.

Ús actual En desús (des de 2012)

Cronologia 1887

Ús original/altres Vaporistes (lloguer d'espais i força motriu) (1887-1908)/ Filatura d'estam (1908-1971)

 

Estat conservació Regular;  Estat de conservació regular del revestiment  dels paraments verticals.

Estil i Època Arquitectura industrial; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.58.BARP Vapor Cal Borni Duch

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.22

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per la contribució a la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació de les grans 
indústries de la ciutat. 
Serà un referent posicional en la transformació de l'espai públic.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració; Rehabilitació

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Es realitzarà una intervenció de rehabilitació integral segons l'estudi de patologies i lesions 
previ.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica (Fase 2 del PMU-130)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic

XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el seu entorn que, 
tot i que serà transformat, permet mantenir el record i la denominació de la 
indústria en el lloc.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Protecció arquitectònica

PMU-130Equip redactor

ALTRES IMATGES

Perímetre regulador

PMU-130
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DADES BÀSIQUES

425608 y = 4599583Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5898611DF2959H0001HB 706 823 PB+1

Carrer  Sant Pau, de, 47
Carrer  Sol, del, 54
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Taller de Serralleria dels Munné AI.044.CA

Conjunt / Ambient Edificada entre les parets de separació amb les propietats que es troben al nord i sud, la 
llum natural que il·lumina l'interior entra a través de les finestres de les façanes que donen
 a est i oest i, sobretot a partir del sostre.La coberta està subdividida en tres franges 
paral·leles. Les dues laterals són a una aigua orientada cap el centre de l'edifici i la central
 (a dues aigües) està elevada respecte a les laterals per tal de permetre la màxima 
entrada de llum zenital a l'interior. El perfil de la coberta, a partir de les quatre aigües que 
presenta, pren una forma aproximada de W.

Les dues façanes presenten les mateixes característiques generals tot i que hi ha detalls 
particulars deguts a qüestions funcionals més que decoratives. Estan ordenades a partir 
de tres franges verticals marcades per la coberta. Les dues laterals són més estretes que 
la central, i estan separades d'aquesta per un pilar adossat que va del sostre al terra. Els 
pilars tenen una base més ample i rectangular i la part superior sembla una llança amb la 
punta escapçada pel canaló horitzontal que recull l'aigua de la teulada. Al davant, disposat
 de dalt a baix en tota la seva alçada, hi ha instal·lada la canalització on el canaló hi aboca 
les aigües pluvials.

A nivell del primer pis hi ha tres finestres. Les dues laterals són rectangulars amb arc de 
mig punt resseguit a l'exterior per dues fileres de maons exempts, a mode de visera, on el
 superior és més llarg i sobresurt més. La base de l'ampit és de rajol inclinat a l'exterior per
 evacuar aigua. El tancament de les finestres és de fusta de dues fulles, amb dos vidres 
cadascuna i porticons a l'interior. La finestra central és rectangular i presenta a la part 
superior sis fileres de maons exempts, on les línies inferiors són més amples i l'última més
 estreta, però totes sobresurten el mateix.

La separació, a nivell de façana, de la planta baixa i el pis, són dues línies de maons 
paral·lels i junts, que sobresurten de la façana, el superior més que l'inferior.

Les obertures de la planta baixa no presenten una relació tan harmònica com les 
superiors, ja que tot i ser totes rectangulars, no presenten mides semblants ni 
proporcionals. La finestra al sud és tan alta com la porta central i presenta també un ampit
 amb base de rajols inclinats cap a l'exterior. El tancament és de fusta amb dues fulles de 
4 vidres cada una. L'obertura que es troba al nord és una porta estreta amb la part inferior
 de fusta i la superior és amb vidres.

Context Nau industrial o quadra de planta baixa i un pis o altells ubicada al Centre de Sabadell, 
construïda en un pati interior amb accés a dos carrers a través d'habitatges (Sant pau, 47 i
 Sol, 54) i orientada en sentit est-oest.

Ús actual Magatzem habitatge

Ús original/altres Indústria metal·lúrgica (1872-1901)/ Centre d'ensenyament (1901-1914) / Despatx i 
magatzem tèxtil (1936-1972)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Habitage-Magatzem + Taller

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau / 
V.55.AM Carrer del Sol

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.23

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Taller de Serralleria dels Munné. Edifici habitatge - MagatzemAI.044.02.EA
Taller de Serralleria dels Munné. NauAI.044.01.EA
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Informació històrica La documentació consultada i l'anàlisi de l'edifici, indiquen que aquest es va construir molt
 possiblement l’any 1872 per la família Munné, sota la direcció facultativa de Josep 
Lacueva Sanfeliu.

Aquesta nau es troba en els patis interiors de dos edificis que van pertànyer al mateix 
propietari a partir de 1872 pel que difícilment es podria haver edificat anteriorment. 
L'objectiu de la seva construcció era destinar- ho a taller de manyà del seu propietari i va 
fer aquesta funció fins a 1901. Inicialment el taller de manyà era mogut per la força de la 
sang i més endavant col·locaria un motor a gas pobre.

Poc després passà per venda a la família Llonch i més tard, per herència, a la família 
Izard-Llonch.

A partir de 1901 deixa d’aparèixer a les matrícules industrials durant força temps. Com a 
mínim entre 1909 i 1914, formà part de les instal·lacions d'un col·legi de nenes (Religioses
 franceses de Sant Josep de Cluny), L’any 1924 Manel Saladich Casanovas ja vivia a 
l'habitatge del carrer de Sant Pau. Era un industrial que molt possiblement utilitzà la nau 
com a magatzem (l'espai de producció s’ubicava a unes naus llogades al vapor Buxeda 
nou). A partir de 1936, esdevingué despatx tèxtil per a la venda a l'engròs dels seus 
productes. D'aquest moment podrien ser les restes de pintura a l'est de la paret nord, on 
hi ha una sanefa daurada amb una imitació en pintura de marbre blanc amb betes grises.

Aquests restes no lligarien massa amb un espai destinat a la producció, però sí amb un 
despatx tèxtil.

A partir de 1948, altres llogaters destinaren els edificis a oficines i magatzem (Virgili i Alas).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Empresa de serralleria familiar que se situa dins l'Eixample de Sabadell i 
que s'aparta del model generalitzat de vinculació amb l'activitat llanera o 
tèxtil en general.

La disposició dels elements arquitectònics en una illa d'Eixample és 
singular, de manera que l'edifici entre mitgeres acull l'habitatge i el 
magatzem i el taller és una nau que ocupa la parcel·la amb dos patis, un 
devant i l'altre darrera.

Es tracta d'un model tradicional que s'ha preservat en les seves estrucures 
edificatòries, amb la presència de l'habitatge i el magatzem, en planta 
baixa. Altrament la nau taller resta a l'interior del pati.

Important referent sociocultural no només per mostrar un tipus d'activitat 
industrial diferenciada del tèxtil, sinó que respon a la coexistència entre les 
activitats productives i la residencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ 
- Nau 
- Manteniment de l'estructura posicional dels edificis - nau i els patis entre els mateixos.
- Habitatge - magatzem amb façana al carrer del Sòl

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures del conjunt
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Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament
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Josep Lacueva Sanfeliu

Elements Edificada entre les parets de separació amb les propietats que es troben al nord i sud, la 
llum natural que il·lumina l'interior entra a través de les finestres de les façanes que donen
 a est i oest i, sobretot a partir del sostre.

Les dues façanes presenten les mateixes característiques generals tot i que hi ha detalls 
particulars deguts a qüestions funcionals més que decoratives. Estan ordenades a partir 
de tres franges verticals marcades per la coberta. Les dues laterals són més estretes que 
la central, i estan separades d'aquesta per un pilar adossat que va del sostre al terra. Els 
pilars tenen una base més ample i rectangular i la part superior sembla una llança amb la 
punta escapçada pel canaló horitzontal que recull l'aigua de la teulada. Al davant, disposat
 de dalt a baix en tota la seva alçada, hi ha instal·lada la canalització on el canaló hi aboca 
les aigües pluvials.

A nivell del primer pis hi ha tres finestres. Les dues laterals són rectangulars amb arc de 
mig punt resseguit a l'exterior per dues fileres de maons exempts, a mode de visera, on el
 superior és més llarg i sobresurt més. La base de l'ampit és de rajol inclinat a l'exterior per
 evacuar aigua. El tancament de les finestres és de fusta de dues fulles, amb dos vidres 
cadascuna i porticons a l'interior. La finestra central és rectangular i presenta a la part 
superior sis fileres de maons exempts, on les línies inferiors són més amples i l'última més
 estreta, però totes sobresurten el mateix. La separació, a nivell de façana, de la planta 
baixa i el pis, són dues línies de maons paral·lels i junts, que sobresurten de la façana, el 
superior més que l'inferior.

Les obertures de la planta baixa no presenten una relació tan harmònica com les 
superiors, ja que tot i ser totes rectangulars, no presenten mides semblants ni 
proporcionals. La finestra al sud és tan alta com la porta central i presenta també un ampit
 amb base de rajols inclinats cap a l'exterior. El tancament és de fusta amb dues fulles de 
4 vidres cada una. L'obertura que es troba al nord és una porta estreta amb la part inferior
 de fusta i la superior és amb vidres. Les dues façanes presenten les mateixes 
característiques generals tot i que hi ha detalls particulars deguts a qüestions funcionals. 

La coberta té una forma aproximada a una “W”, desguassant en els dos punts més baixos
 mitjançant una canal que condueix l’aigua fins als baixants de les façanes. La crujia 
central està elevada per sobre de les laterals i tenen una part amb vidre fixa, per tal 
d’aportar llum zenital a l’interior. La coberta inclinada està acabada amb teules 
ceràmiques a la part opaca, i vidre fixa per a l’entrada de llum zenital. L’estructura de la 
crujia central està reforçada interiorment per unes creus de fusta a mena de bigues. A la 
seva part superior hi ha recolzat un fals sostre de guix amb respiradors rodons. 

Diferenciació entre les portes d’accés de les façanes est i oest que indica que la porta 
central de la façana est, més ample, facilitaria l’entrada i sortida de material. A més, 

Context Nau industrial o quadra de planta baixa i un pis o altells ubicada al Centre de Sabadell, 
construïda en un pati interior amb accés a dos carrers a través d'habitatges (Sant Pau, 47 i
 Sol, 54) i orientada en sentit est-oest.

Cronologia 1872

Estil i Època Arquitectura industrial (Nau) + Taller + Habitatge; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau / 
V.55.AM Carrer del Sol

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.23
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Taller de Serralleria dels Munné. Nau AI.044.01.EA

l’edifici més reeixit és el que es troba al carrer Sant Pau (oest), mentre que el del carrer 
del Sol (est) conserva les marques al terra per l’entrada de carruatges. 

La planta baixa és un espai diàfan il•luminat principalment des del sostre.Té una amplada 
regular que augmenta a pocs metres de la façana oest. El primer pis està format per dos 
altells longitudinals a la banda nord i sud units entre ells per un passadís adossat a la 
façana oest. A la planta baixa, les parets presenten un envà que probablement amaguen 
les pilastres, vistes en planta primera, sobre els que recolzen les jàsseres de ferro. Els 
altells són de fusta, sustentats sobre les jàsseres de ferro. Al racó nord-est, la paret de la 
planta baixa conserva restes d’un arrimador pintat amb una sanefa daurada de motius 
florals i per sota una pintura que imita marbre blanc amb betes grises.

Ús actual Magatzem habitatge

Ús original/altres Indústria metal·lúrgica (1872-1901)/ Centre d'ensenyament (1901-1914) / Despatx i 
magatzem tèxtil (1936-1972)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preserva la 
forma i tipologia característica del bé catalogat.

Entorn/Jardí Els espais lliures protegits s'han de mantenir inedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Empresa de serralleria familiar que se situa dins l'Eixample de Sabadell i 
que s'aparta del model generalitzat de vinculació amb l'activitat llanera o 
tèxtil en general.

La disposició dels elements arquitectònics en una illa d'Eixample és 
singular, de manera que l'edifici entre mitgeres acull l'habitatge i el 
magatzem i el taller és una nau que ocupa la parcel·la amb dos patis, un 
devant i l'altre darrera.

Es tracta d'un model tradicional que s'ha preservat en les seves estrucures 
edificatòries on la nau taller resta a l'interior de la parcel·la, separada per 
un pati interior important.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s - Nau 
- Manteniment de l'estructura posicional dels edificis - nau i els patis entre els mateixos.
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Fotografia del bé

Google maps

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES
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Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament
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Carrer  Sol, del, 54
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Josep Lacueva Sanfeliu

Elements Habitatge de planta baixa i  pis. La façana de l'habitatge al carrer del Sòl presenta, en 
planta baixa, dues grans obertures amb les cantonades superiors arrodonides i una 
finestra també arrodonida superiorment. En planta pis hi ha dos balcons i dues finestres 
més.

La façana sembla derivar-se de la unió de dues cases. La coberta és a dues aïgues.

Context Habitatge amb façana al carrer del Sol.

Ús actual Magatzem habitatge

Cronologia 1872

Ús original/altres Indústria metal·lúrgica (1872-1901)/ Centre d'ensenyament (1901-1914) / Despatx i 
magatzem tèxtil (1936-1972)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial (Nau) + Taller + Habitatge; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.51.AM Carrer de Sant Pau / 
V.55.AM Carrer del Sol

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 7.23

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Empresa de serralleria familiar que se situa dins l'Eixample de Sabadell i 
que s'aparta del model generalitzat de vinculació amb l'activitat llanera o 
tèxtil en general.

La disposició dels elements arquitectònics en una illa d'Eixample és 
singular, de manera que l'edifici entre mitgeres acull l'habitatge i el 
magatzem i el taller és una nau que ocupa la parcel·la amb dos patis, un 
devant i l'altre darrera.

L'edifici entre mitgeres queda perfectament inserit en la trama urbana, 
seguint el model d'habitatge, de planta baixa i pis, de doble crugia i amb els 
baixos destinats a magatzem.

Important referent sociocultural no només per mostrar un tipus d'activitat 
industrial diferenciada del tèxtil, sinó que respon a la coexistència entre les 
activitats productives i la residencial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Habitatge - magatzem amb façana al carrer del Sòl
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Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Taller de Serralleria dels Munné. Habitatge-Magatzem AI.044.02.EA

Context

ICGC

ALTRES IMATGES
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Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206002DG2060B0001LJ 3.791 4.392 S+PB+1PP

6206006DG2060B0000IH 4.505 3.712 PB

6206005DG2060B0000XH 1.864 444 PB

Carrer  Quevedo, de, 35
Carrer  Vidal, de, 40 i 52
Carrer  Covadonga, de, s/n
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Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

Conjunt / Ambient La fàbrica Artèxtil situada a l’illa compresa entre el carrer Vidal (Gran Via), carrer 
Quevedo, carrer Covadonga i carrer de Romeu, ocupa una superfície de 14.224 m2.

El promotor fou Josep Garcia-Planas, que l’encarregà a l’arquitecte Santiago Casulleras. 
El projecte original es 1940 i la llicència es concedí el 1941. El constructor fou en Pere 
Arderiu.

Es tracta d’un conjunt fabril model d’arquitectura racionalista. La seva execució te dues 
fases ben diferenciades : La de 1941-1949, quan es va construir la part de la meitat sud 
de l’illa i que segueix el projecte original i la de 1950-1963, quan es construeix la meitat 
nord del recinte, aquesta part no segueix el projecte original.

El conjunt conserva els magatzems, l'espai de producció i els despatxos. Aquests últims 
es troben a l'angle sud-oest de la finca i estan reculats respecte la línia dels carrers 
(Quevedo i Vidal). L'edifici de despatxos, de planta baixa més dos pisos, presenta volums 
sortints i a diferents alçades, de prismes quadrangulars i cilíndrics. Les finestres a tot el 
conjunt són corregudes, però en el cós cilíndric són verticals. Adossat a aquest edifici, hi 
ha un gran espai destinat a producció, cobert amb estructura de dents de serra per tal 
d'aprofitar la llum zenital.

Cal destacar la xemeneia (1945) de base quadrada i cos octogonal projectada per Arnau 
Izard i coronada també per un octògon amb decoració complexa dissenyat per l'arquitecte
 del conjunt fabril, en Santiago Casulleras.

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  El bé no presenta lesions o patologies que facin entreveure la necessitat d’intervenir 
en les façanes.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Era popularment coneguda com Cal Garcia o Cal Garcia-Planas i es 
dedicava a la producció del drap de llana i cobria tot el procés d'elaboració. 
Fou una de les poques indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la 
crisi produïda entre el 1973 i 1975.

Aquesta fàbrica, de planta rectangular, ocupa per complet una illa de 
l'Eixample de Sabadell, i s'organitza formal i funcionalment mitjançant 
franges paral·leles que divideixen l'edifici en dos quadrats.

La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que 
es pot apreciar en el tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, 
les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que tanca l'escala principal.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Fàbrica Artèxtil, S.A. EdificisAI.045.01.EA
Fàbrica Artèxtil, S.A. XemeneiaAI.045.02.EA
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

CASULLERAS, Santiago: Edificio industrial Garcia Planas de Sabadell. Cuadernos de 
arquitectura, 3, 1945.

Exposició “Les veus del tèxtil”. http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura/les-veus-del-
textil/ (darrera consulta febrer 2018).
                                    
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El promotor va ser Josep Garcia-Planas Cladellas (1896-1969) que encarregà el projecte 
a l'arquitecte Santiago Casulleras. El conjunt es va començar a construir el 1941 i un cop 
acabat, se'n va encarregar una primera ampliació el 1945, moment en què es construiria 
la xemeneia. L'última de les ampliacions, amb naus destinades a magatzem, es va portar 
a terme el 1949 per part del mateix arquitecte. Poc després la passaria a dirigir el fill del 
fundador, l'enginyer tèxtil Josep M. Garcia-Planas Vilarrúbia que participaria activament en
 diferents associacions tèxtils, tant de Sabadell com estatals. Des dels seus inicis, va ser 
una fàbrica de cicle complet, però a partir de 1977 es va limitar al tissatge i finalment 
només s'hi elaboraven els dissenys. En aquells moments ja estava dirigida de forma 
col·legiada pels germans Josep M. i Joan Garcia-Planas Marcet.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Els espais lliures protegits assenyalats en el plànol normatiu són inedificables.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Tot i que, inicialment, es tenia prevista la construcció d'una zona d'esbarjo 
per als treballadors que no es va arribar a realitzar, el model arquitectònic 
incideix en el reconeixement, funcionament i organització dels espais.

La claredat en l'aplicació del llenguatge del Moviment Modern en aquesta 
indústria fa que destaqui de manera singular respecta la resta de vapors i 
fàbriques tèxtils e la ciutat, esdevenint un referent ambiental i paisatgístic.

Conjunt / Ambient NP 1. INTEGRAL
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Edifici del despatxos
- Xemeneia

NP 2. CONSERVACIÓ
- Cos de l'entrada per la Gran Via i la torre annexa
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Imatge aèria illa abans enderrocs 2019

Equip redactor Equip redactor

Detall torre i edifici annex abans enderrocs  2019

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas. Edificis

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206002DG2060B0001LJ 3.791 4.392 S+PB+1PP

6206006DG2060B0000IH 4.505 3.712 PB

Carrer  Quevedo, de, 35
Carrer  Vidal, de, 40
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Santiago Casulleras, arquitecte/ Josep Garcia-Planas, promotor / Pere Arderiu, constructor

Elements El conjunt conserva els magatzems, l'espai de producció i els despatxos. Aquests últims 
es troben a l'angle sud-oest de la finca i estan reculats respecte la línia dels carrers 
(Quevedo i Vidal). 

L'edifici de despatxos, de planta baixa més dos pisos, presenta volums sortints i a 
diferents alçades, de prismes quadrangulars i cilíndrics. Les finestres a tot el conjunt són 
corregudes, però en el cós cilíndric són verticals. Adossat a aquest edifici, hi ha un gran 
espai destinat a producció, cobert amb estructura de dents de serra per tal d'aprofitar la 
llum zenital. Les façanes laterals de la nau, de la planta baixa, segueixen un ritme clar i 
homogeni, marcat per les finestres rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra.
 A la façana al carrer de Vidal les finestres són cegues i el coronament de l’edifici és 
horitzontal, ocultant el perfil característic de la coberta. A la façana del carrer de 
Covadonga les finestres es lliguen entre elles amb un marc ceràmic continu, dintre del 
qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó ceràmic vist. El cos del despatx
 que dóna façana al carrer de Quevedo està format per dos volums maclats de planta 
baixa i dos pisos, amb finestres corregudes horitzontals en el volum principal. Un segon 
volum una mica més alt, amb un extrem de planta semicircular, compta amb tres franges 
verticals de finestres que en remarquen la verticalitat.La nau de la fàbrica i el cos de 
planta baixa i dos pisos configuren un tot unitari tant d’elements d’ornamentació, com de 
materials o volums. La composició general de les façanes posa èmfasi a l’horitzontalitat 
dels edificis, amb trets de caire racionalista.

La totalitat de la façana és arrebossada i pintada, amb elements ornamentals formats per 
filades de peces ceràmiques. La composició horitzontal de les obertures busca una imatge
 de finestra continua correguda. Els elements ornamentals estan realitzats amb filades de 
peces ceràmiques.

La coberta de la nau és en dents de serra, mentre que la coberta del cos del despatx és 
plana. L’estructura metàl·lica de la coberta de la nau està formada per encavallades 
invertides, que defineixen els pendents de les dents de serra, recolzades en bigues i en 
pilars compostos de perfils laminats.

La coberta inclinada està acabada amb teula plana d’encaix ceràmica. En el cos de planta
 baixa i dos pisos els forjats es resolen amb voltes rebaixades de maó sobre perfils 
metàl·lics, marcant un ritme regular que es mostra en la disposició de les finestres. Hi ha 
un soterrani cobert amb volta rebaixada de maó ceràmic. Lluernaris que configuren 

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

D'acord amb el projecte inicial l'ordenació abastava el conjunt de l'illa actualment limitada 
pel carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Romeu, carrer de Covadonga i carrer de 
Quevedo. El projecte disposava de dos grans cossos d'edificació units per un pati central 
que es disposava perpendicularment a l'actual Gran Via (aproximadament a l'alçada de la
 prolongació del carrer del Marquès de Ciutadilla), articulat per un nucli d'accés des del 
carrer de Vidal i la fita vertical de la xemeneia situada amb front al carrer de Covadonga.

Cronologia 1941-1945-1949

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1
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Fàbrica Artèxtil, S.A. Edificis AI.045.01.EA

franges contínues de vidre.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquest conjunt, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de les estructures dels diferents edificis que conformen el conjunt 
industrial.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

S'admet l'ampliació de sostre (ampliació de superficie construïda, però no de volum) en 
l'interior de la nau amb nivell de protecció integral, sempre i quan es respectin els seus 
valors patrimonials.

S'admet l'ampliació en sòl qualificat com a C-1 no ocupat per edificis protegits, respectant 
els valors patrimonials del conjunt.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Era popularment coneguda com Cal Garcia o Cal Garcia-Planas i es 
dedicava a la producció del drap de llana i cobria tot el procés d'elaboració. 
Fou una de les poques indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la 
crisi produïda entre el 1973 i 1975.

Aquesta fàbrica, de planta rectangular, ocupa per complet una illa de 
l'Eixample de Sabadell, i s'organitza formal i funcionalment mitjançant 
franges paral·leles que divideixen l'edifici en dos quadrats.

La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que 
es pot apreciar en el tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, 
les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que tanca l'escala principal.

Tot i que, inicialment, es tenia prevista la construcció d'una zona d'esbarjo 
per als treballadors que no es va arribar a realitzar, el model arquitectònic 
incideix en el reconeixement, funcionament i organització dels espais.

La claredat en l'aplicació del llenguatge del Moviment Modern en aquesta 
indústria fa que destaqui de manera singular respecta la resta de vapors i 
fàbriques tèxtils e la ciutat, esdevenint un referent ambiental i paisatgístic.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 1. INTEGRAL
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Edifici del despatxos

NP 2. CONSERVACIÓ
- Cos de l'entrada per la Gran Via i la torre annexa
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Entorn/Jardí Els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 
inedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Fàbrica Artèxtil, S.A. Xemeneia AI.045.02.EA

DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas. Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206005DG2060B

Carrer  Covadonga, de, s/n
Carrer  Vidal, de, 52
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Arnau Izard i Llonch, enginyer (base i cos) / Santiago Casulleras, arquitecte (coronament)

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma de tronc de piràmide, de planta octogonal, 
que s’eleva sobre una base prismàtica recta i és acabada superiorment per un 
coronament amb ornamentació complexa.

El cos té la figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un 
octàgon amb una amplada de 4,05 m, sobre la base i 2,16 m sota el coronament, segons 
el croquis que hem esmentat. Segons aquest mateix croquis, el cos és constituït per una 
doble xemeneia, una a dins de l’altra; la interior és la camisa, té la forma d’un cilindre i és 
feta amb un sol gruix de maons aplantillats, mentre que l’exterior és la que té la forma de 
tronc de piràmide que podem contemplar. Per a la construcció d’aquesta última s’han 
utilitzat maons normals per les cares i aplantillats per formar les arestes. El cos és acabat 
amb un anell de perfil esglaonat que ressegueix el perímetre del cos. Els esglaons es 
formen per una filada de maons, la inferior, i per dues filades, els altres dos.

La base és un prisma de base quadrada que és coronat per una motllura esglaonada, 
formada per tres filades de maons volats, la inferior i superior rectes i la del mig, amb els 
maons posats en punta, i a sobre hi ha un fris de maons posats a sardinell. La unió de la 
base amb el cos de la xemeneia es resol amb una piràmide de poca alçada que queda 
interceptada pel cos de la xemeneia. Aquesta piràmide es forma amb la reculada dels 
maons, disposats plans, des de l’extrem de la motllura de la base.

El coronament arrenca d’un anell, que remata el cos, i pren a partir d’aquest punt la forma 
cilíndrica. És dividit en tres registres: el primer és un fris format per rectangles que donen 
la volta a la xemeneia, l’emmarcament dels quals sobresurt del parament del cos; el 
segon, el forma un cilindre amb vuit rectangles enfondits dividits per un mainell; i el tercer 
és constituït per dues motllures, separades per un curt cilindre llis, que són formades, 
cada una, per dos anells, de manera que cada un sobresurt més que el que té a sota. 

Alçada de la xemeneia: 48,17m (42 m segons projecte).

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

Ús actual En desús

Cronologia 1945

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1

Valor històric

Valor urbanístic

La xemeneia es conserva sencera i representa la de major alçada de la 
ciutat de Sabadell.Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que 
la seva presència marca la importància i personalitza la indústria tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials a l'Eixample de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Fàbrica Artèxtil, S.A. Xemeneia AI.045.02.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Entorn/Jardí Els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 
inedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica 
característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat dels 
manuals pràctics per aquestes construccions concretes, perfectament 
encaixada amb el conjunt racionalista.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Fàbrica Artèxtil, S.A. Xemeneia AI.045.02.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Fàbrica Sampere AI.046.EA

DADES BÀSIQUES

426026 y = 4599749Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6100504DG2060B 1.603 2.602 PB+1

Carrer  Sallarès i Pla, 7
Carrer  Turull, de, 2
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Eduard M. Balcells i Buïgas, arquitecte /  Francesc Sampere Bas, promotor

Elements Es tracta d'una nau longitudinal i paral·lela al carrer de Jardí amb coberta a dues aigües 
sostinguda per encavallades de fusta. En aquest espai de planta baixa i soterrani amb 
accés des de el carrer de les Tres Creus o el carrer de Sallarés i Pla, en el moment de la 
catalogació hi ha un comerç (cooperativa Abacus). En el cos que hi ha a continuació per 
l’est de planta baixa, soterrani i primer pis amb accés pel carrer de Turull hi ha una 
activitat de sala de festes amb espectacle. Aquest edifici fa cantonada amb el carrer de 
Jardí.

Les obertures a les façanes principals estan, en general, emmarcades entre pilastres 
adossades a façana amb algun element a la part superior o a les obertures del soterrani 
de forma arrodonida que suavitza les línies rectes.

Les façanes laterals presenten una successió de finestres amb arc rebaixat remarcat amb
 un altre arc rebaixat sobresortint de la línia de finestres que recau sobre les mènsules 
entre finestres.

La torre del rellotge va ser un element molt identificatiu del conjunt industrial. Sota el 
rellotge es trobava la maquinària i a nivell de planta baixa hi havia els lavabos. Es tracta 
d'un element de planta quadrada amb les cantonades retallades, actualment aïllada. A la 
part superior d’una de les façanes, rellotge formant la coronació d’aquesta. 

La torre del rellotge i el transformador elèctric s'ubicà on tradicionalment s'emplaçava la 
xemeneia. El rellotge de corda es trobava dalt de la torre i el va instal·lar el rellotger 
sabadellenc Salvi Uyà Armengol l'any 1913

Tot el conjunt presenta decoració relacionada amb un corrent modernista final 
geometritzant, que fa pensar en el nou estil noucentista. Les façanes laterals de la nau, de
 planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per pilastres, amb obertures 
arquitrabades i doble ampit. La perpendicular a aquesta, està més ornamentada. 
Igualment el cos que dóna al carrer de Turull, de planta baixa i planta primera. La totalitat 
de les façanes remarquen la verticalitat dels eixos. 

Actualment la totalitat de les façanes es troben arrebossades. Ritme d’obertures a façanes
 laterals de la nau, arquitrabades i amb doble ampit. Reixes de forja amb elements 
decoratius.

La coberta de la nau és a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana del carrer de 
Jardí. La coberta del cos del carrer de Turull també a dues aigües, amb el carener 
paral·lel a la façana del carrer de Turull. L’estructura de la coberta de la nau està formada
 per encavallades de fusta i tirants metàl·lics i llates

Context El conjunt fabril va créixer a l'entorn d’un pati central, del que actualment en queda una 
nau i una torre- rellotge. Es va construir entre els carrers de les Tres Creus, Jardí, Sallarés
 i Pla i Turull, molt proper a l'estació de ferrocarril i dins una via de comunicació important 
com el carrer de les Tres Creus, que connectava directament amb els molins del riu Ripoll.

Ús actual Locals comercials (Abacus) i recreatius (Sala de festes Krasna) des de 2014

Cronologia 1912-1913

Ús original/altres Desaptx i taller (des de 1913)

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.2
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Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Informació històrica El projecte per a la construcció de l'edifici era del 1913, i estava signat per Eduard M. 
Balcells sota l'encàrrec de Francesc Sampere Bas. El projecte demana permís per a la 
construcció d'un despatx i una nau taller.

El 1904, en Francesc Sampere Bas, juntament amb el seu germà Joan, va formar la 
societat Francisco Sampere y Hermano. Més tard, l’any 1913 demanà permís per a la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, éssent un dels darrers 
vapors construïts a Sabadell.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del 
Centre i l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de 
rellevància.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen la composició de la nau 
preservada i la Torre del rellotge.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
- Nau amb façana longitudinal al carrer Jardí 
- Edifici situat en la cantonada formada pels carrers Jardí i Turull
- Torre del rellotge
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Observacions Les reixes de l'edifici es troben dins l’Inventari de Reixes. L'arquitecte treballava molt els 
elements més artesanals com el ferro i els vitralls i en aquest edifici s’hi reflecteix sobretot
 el treball del ferro.

L'edifici va ser rehabilitat a mitjans any 2000 i la torre del rellotge, amb la maquinària 
inclosa i restaurada, també es va consolidar i rehabilitar, un xic desplaçada del seu 
emplaçament original. Tot plegat, envoltat per un bloc d'habitatges dissenyats per 
l'arquitecte Rafael Moneo.

A l'interior de la botiga Abacus hi ha instal·lats uns plafons amb informació històrica i 
patrimonial de l'antic conjunt industrial.

Bibliografia ALBÓ, A.; RAMOS, G.: Els despatxos tèxtils sabadellencs: formació de la tipologia. Una 
aproximació, dins Arraona, 24, 4a època 2004. 

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

ROMERO, J.M.; L'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas: una aproximació a l'obra 
sabadellenca , dins Arraona, 26, 2002.

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).

construcció d'una fàbrica moguda totalment per electricitat (una de les primeres de 
Sabadell). Aquesta fàbrica es destinà a la fabricació de roba per ordres religioses i de 
novetat d'estam per a senyora i senyor. A mitjans de la dècada del 2000 es va restaurar 
l'antic edifici, conservant-se l'estructura general de la nau i la torre del rellotge.

Estudi/s patrimonial ROIG i DEULOFEU, Albert: Estudi patrimonial de la Fàbrica / Vapor Sampere (Sabadell). 
Gener 2003.
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Fotografia del bé Torre del Rellotge

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Rellotge de corda

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

La Llanera AI.047.CA

DADES BÀSIQUES

424726 y = 4602625Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-08

Altres denominacions "La Lanera Española"

Adreça/es

Emplaçament

Carretera  Prats de Lluçanès, de, Km. 0,5
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La Llanera AI.047.CA

Conjunt / Ambient És un complex industrial amb tres grans àrees ben diferenciades. 

L’entrada, per la carretera de Prats de Lluçanès, és una reixa de forja amb dos torretes de
 maó. La del nord, presenta una porta metàl·lica per a l’accés de personal. El primer espai
 és una sèrie de naus adossades. La primera, de planta baixa i pis, és la façana de 
l’empresa i està coberta a dues aigües i va actuar com a oficines, disposada de nord a 
sud. El primer pis, totes les obertures són portes que s’obren a petits balcons de pedra, 
sostinguts per dues mènsules, també de pedra, cadascun. Els balcons presenten baranes
 de forja. És en aquest edifici que a la part superior, hi ha un gran cartell ceràmic amb el 
nom de l’empresa. A continuació per l’est hi ha un gran espai cobert amb 12 dents de 
serra. Algunes de les dents de serra estan tallades a la part central, per instal·lar-hi 
claraboies. 

Tot el conjunt és de maó pla en horitzontal i presenta un sòcol de pedra a la part inferior.

Les nombroses obertures presenten arcs rebaixats i una sanefa de maó a la part superior.
 Cal destacar que al lateral de les dents de serra hi ha obertures amb forma d’un quart de 
circumferència, amb una filera de maó pla en plec de llibre a la zona de la volta.

Al sud d’aquest conjunt, a uns metres de distància, hi ha una gran superfície coberta per 
naus de factura moderna, de plafons prefabricats i coberta metàl·lica.

Al nord, isolat a l’altra banda de l’aparcament, hi ha un espai industrial poligonal de recent
 creació, de coberta metàl·lica.

A l’est del conjunt, isolada a tocar del talús i a uns metres del complex inicial, a una cota 
lleugerament inferior, hi ha la xemeneia. Sobre un sòcol de pedra piramidal s’hi troba la 
base, en forma de cub allargat de pedra i maó pla a les cantonades. Per sobre de la base
 prismàtica, coronada per un ràfec de tres fileres de maons que en sobresurten hi ha el 
fust cònic, de maons aplantillats i que a l’extrem superior, just a la boca de la xemeneia, 
presenta dues fileres de maons amb un diàmetre superior al del fust. 

La xemeneia és d’obra de fàbrica de maó ceràmic vist, amb les motllures ornamentals del
 coronament fetes amb la mateixa obra de fàbrica.

Context Complex industrial situat al km. 2,5 de la carretera de Prats de Lluçanès (B-124), damunt 
del talús dret del riu Ripoll.

Ús actual Difererents industrials (a partir dels anys 70' del segle XX)

Ús original/altres Auxiliar indústria tèxtil (1917- dècada dels anys 70' del segle XX)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo / Regular en algunes parts d'edificacions concretes 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.3

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

La Llanera. EdificisAI.047.01.EA
La Llanera. XemeneiaAI.047.02.EA
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-

Informació històrica  La Lanera Española va ser fundada principalment per l'Asociación General de Ganaderos
 del Reino i altres participants, així com alguns empresaris sabadellencs i el rei Alfons XIII.
La finalitat d'aquesta empresa era el comerç, rentat i pentinat de llana entre industrials.
Es va començar a construir l’any 1915 de la mà de l'arquitecte belga Émile Mouris que va 
planificar, més que un conjunt fabril, una colònia industrial amb habitatges obrers a l'altre 
costat de la carretera, que no es conserven.

El 1917 s'acabaria de construir el conjunt inicial (estava planificat fer-ho més gran) amb la
 participació de l'enginyer Juan Flórez Posada, que va crear l'espai de calderes, sala de 
màquines i xemeneia. Tot i que es va dotar l'espai amb vapor per acabats i força motriu, 
també es van instal·lar electromotors directament en algunes màquines.

A partir d'aquest moment, entraren a l’Ajuntament pocs expedients d'obres sobre aquesta
 empresa, i no fou fins la dècada dels 70 del s. XX que es documenten diferents llicències
 per cobrir patis interiors, construir nous espais, compartimentar d'antics, ... tots a nom de 
diferents industrials que ubicaren les seves activitats dins el conjunt fabril de La Lanera.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERI D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Els espais adjacents davant de l'edifici d'oficines i la façana nord-oest de les construccions 
protegides, delimitats en el plànol normatiu, s'han de mantenir lliures d'e construccions.

S'admeten intervencions d'obra nova on siguin possibles d'acord amb el planejament.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Obra nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de Sabadell i, 
en concret, de les construccions situades en les vores del riu Ripoll.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia 
Monar.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen l'estructura, la composició i 
les obertures de les façanes.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element associat a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Conjunt / Ambient NP 1. INTEGRAL
Construccions originals: 
- Edifici d'oficines
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Tanca

NP 2. CONSERVACIÓ
- Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

La Llanera AI.047.CA

1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.
 
VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.
                                       
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor
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La Llanera. Edificis AI.047.01.EA

DADES BÀSIQUES

424726 y = 4602625Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-08

Altres denominacions "La Lanera Española" Edificis

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4829013DG2042C 10.325 578 PB+1

4829002DG2042C 23.091 PB+1

Carretera  Prats de Lluçanès, de, Km. 0,5



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Llanera. Edificis AI.047.01.EA

Émile Mouris, arquitecte; Juan Flórez Posada, enginyer / Asociación General de 
Ganaderos del Reino, Alfons XIII, promotors

Elements És un complex industrial amb tres grans àrees ben diferenciades. 

L’entrada, per la carretera de Prats de Lluçanès, és una reixa de forja amb dos torretes de
 maó. La del nord, presenta una porta metàl·lica per a l’accés de personal. 

El primer espai és una sèrie de naus adossades. La primera, de planta baixa i pis, és la 
façana de l’empresa i està coberta a dues aigües i va actuar com a oficines, disposada de
 nord a sud. El primer pis, totes les obertures són portes que s’obren a petits balcons de 
pedra, sostinguts per dues mènsules, també de pedra, cadascun. Els balcons presenten 
baranes de forja. És en aquest edifici que a la part superior, hi ha un gran cartell ceràmic 
amb el nom de l’empresa.

A continuació per l’est hi ha un gran espai cobert amb 12 dents de serra. Algunes de les 
dents de serra estan tallades a la part central, per instal·lar-hi claraboies. Tot el conjunt és
 de maó pla en horitzontal i presenta un sòcol de pedra a la part inferior. Les nombroses 
obertures presenten arcs rebaixats i una sanefa de maó a la part superior. Cal destacar 
que al lateral de les dents de serra hi ha obertures amb forma d’un quart de 
circumferència, amb una filera de maó pla en plec de llibre a la zona de la volta.

Al sud d’aquest conjunt, a uns metres de distància, hi ha una gran superfície coberta per 
naus de factura moderna, de plafons prefabricats i coberta metàl·lica.

Al nord, isolat a l’altra banda de l’aparcament, hi ha un espai industrial poligonal de recent
 creació, de coberta metàl·lica.

A l’est del conjunt, isolada a tocar del talús i a uns metres del complex inicial, hi ha la 
xemeneia. 

Les façanes laterals de la nau, segueixen un ritme clar i homogeni marcat per les dents de
 serra, que es reflecteix en les finestres en arc de circumferència del frontó de cada dent 
de serra, i en els finestrals amb arc rebaixat de la part baixa de la façana, que mantenen 
els quarterons de ferro. 

El cos de planta baixa i pis, que dóna façana a la carretera de Prats té un tractament més 
ric en l’ornamentació i en la composició de façana; amb un eix de simetria que senyala 
l’accés principal en planta baixa, i amb balcons a totes les obertures del primer pis. 
Aquests presenten desprendiment de material i rovell de les estructures. Les finestres 
d’aquest cos de despatx també són amb arc rebaixat. 

La nau de la fàbrica i el cos de planta baixa i pis configuren un tot unitari tant d’elements 

Context Conjunt situat al km. 2,5 de la ctra de Prats de Lluçanès (B-124), damunt del talús dret del 
riu Ripoll.

Cronologia 1915-1917

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.3
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d’ornamentació, com de materials o volums. La composició general de les façanes posa 
èmfasi en un ritme regular de finestres i explota les possibilitats de la fàbrica de maó vist, 
amb trets de caire modernista. La major part de la façana és realitzada amb obra de 
fàbrica de maó ceràmic vist, amb els elements ornamentals treballats amb el mateix 
material o amb pedra. El sòcol de l’edifici és realitzat amb paredat regular de pedra. La 
façana del cos del despatx presenta un treball elaborat de l’obra de fàbrica i dels 
ornaments de maó ceràmic vist. 

La tanca d’accés a la fàbrica des de la carretera també està realitzada amb sòcol de pedra 
i fàbrica de maó ceràmic vist. La reixa d’accés i les baranes dels balcons del cos del 
despatx són de ferro forjat amb brèndoles ornamentades, en no massa bon estat. 

La coberta de la nau és en dents de serra, mentre que la coberta del cos del despatx és a 
dues aigües, desguassant aquestes a les façanes laterals. Les cobertes estan acabades 
amb teula plana d’encaix ceràmica. Els lluernaris es configuren com a franges contínues 
de vidre.

Ús actual Difererents industrials (a partir dels anys 70' del segle XX)

Ús original/altres Auxiliar indústria tèxtil (1917- dècada dels anys 70' del segle XX)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Regular 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma a la vall del riu Ripoll 
i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia Monar.

El valor resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa. Destaquen l'estructura, la composició i 
les obertures de les façanes.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 1. INTEGRAL
Construccions originals: 
- Edifici d'oficines
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Tanca.
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Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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La Llanera. Xemeneia AI.047.02.EA

DADES BÀSIQUES

424726 y = 4602625Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-08

Altres denominacions "La Lanera Española" Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Carretera  Prats de Lluçanès, de, Km. 05
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Émile Mouris, arquitecte; Juan Flórez Posada, enginyer / Asociación General de 
Ganaderos del Reino, Alfons XIII, promotors

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base de forma de piràmide truncada i és acabada superiorment per un 
coronament senzill format per un sol anell.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell de 
diàmetre lleugerament més gran que el del cos en aquest punt. El cos presenta els 
senyals haver estat reparat segellant les esquerdes que tenia obertes en sentit vertical, 
però aquesta mateixa reparació degué eliminar el coronament que era del tipus complex, 
molt semblant al de la xemeneia de Francesc Sampere.

La base és formada per dues piràmides truncades, de planta quadrada, superposades, de 
les quals la inferior té les cares més inclinades que la superior, i és coronada per una 
motllura formada per diferents filades de maó escalonades. La base inferior és construïda 
tota de paredat de filada, poc uniforme, amb les cantonades i arestes fetes amb carreus; 
la superior també és construïda amb el mateix paredat, però, en aquest cas les 
cantonades són reforçades amb cadenes verticals de maó massís. L’accés per la neteja 
de la xemeneia es fa per una obertura practicada a la piràmide truncada inferior, tot i que 
l’arc d’aquesta obertura és situada a la superior. Aquest arc és de pedra perfectament 
tallada.

El coronament és constituït per un senzill i prim anell que en realitat era l’anell que 
coronava el cos i servia de base pel coronament. 

Alçada de la xemeneia: 33,92 m.

Context Conjunt situat al km. 2,5 de la ctra de Prats de Lluçanès (B-124), demunt del talús dret del 
riu Ripoll. Les activitats principals d’aquest establiment eren el rentatge i pentinatge de 
llanes. Encara es conserva bona part de la fàbrica original, amb usos industrials diversos.
 La xemeneia es conserva pràcticament sencera.

Ús actual Difererents industrials (a partir dels anys 70' del segle XX)

Cronologia 1915-1917

Ús original/altres Auxiliar indústria tèxtil (1917- dècada dels anys 70' del segle XX)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Modernisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.3

Valor històric Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen prop del Ripoll al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma a la vall del riu Ripoll 
i/o d’alguna de les infraestructures associades, com la Sèquia Monar.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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Fàbrica Tort AI.048.EA

DADES BÀSIQUES

426128 y = 4599552Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Can Planell

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6298028DF2969H0002LW 1.390 6.347 PB+1

Carrer  Turull, de, 29-39
Carrer  Riego, de, 1-9
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Josep Planell, Joan Bolívar (enginyer - 1900-1903), Pere Salas (enginyer - 1904), Josep 
Renom i Costa (1919)

Elements Després de la reforma integral realitzada al 2007 (transformació d'ús en habitatge), tenim 
un conjunt de tres naus contigües de planta baixa i dos pisos a la cruïlla entre els carrers 
Turull i Riego, cobertes a dues aigües i disposades paral·leles al carrer de Riego. La nau 
original són les dues terceres parts de la nau de planta baixa i pis que es conserva a la 
cantonada i, les altres dues i l'ampliació cap a l'est de l'original, han seguit la línia dels 
espais industrials.

La nau original, és un edifici totalment reformat i adaptat a habitatges, que conserva la 
façana i volumetria industrial.

Pel que fa a la façana de la nau sud, presenta finestres estil Manchester tant a la planta 
baixa com al pis, amb una filera de maons en plec de llibre a la volta superior i una filera 
de maons verticals a la base. A la part superior pel carrer de Turull hi ha un senzill ràfec 
amb motllura i a la part central, coronant la façana, hi sobresurt un semicercle d’obra. A 
l’alçada que divideix els dos pisos hi ha una filera de maó pla en horitzontal. 

Les façanes de les naus compten amb un ritme regular de finestres d’arc rebaixat. El 
tester també té una disposició simètrica de finestres d’arc rebaixat. Les façanes al carrer 
mostren una seriació de grans obertures verticals, amb un ritme regular, corresponent a la
 tipologia fabril. Actualment l’arrebossat de revestiment es troba en un estat correcte de 
conservació. Els brancals dels finestrals, els coronaments de les façanes, i els frontons 
dels testers, compten amb elements d’ornamentació de maó ceràmic vist. 

La coberta de les naus és a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes laterals, i 
acabada amb teula àrab ceràmica.

Context Edifici ubicat a l'eixample esquerra de la Rambla.

Ús actual Plurihabitatge (des de 2007)

Cronologia 1900-1903 /1904 / 1919

Ús original/altres Indústria tèxtil (1900- anys 80' del segle XX)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren, i de la coberta.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.4

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de la implantació de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de les cobertes, així com les obertures 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009. 

CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

Informació històrica La fàbrica va ser construïda per Josep Planell a principis del segle XX i amb contínues 
ampliacions fins a la primera meitat del segle XX, tot i que les més importants es van 
portar a terme abans de l'any 1920.

Fou una de les primeres fàbriques de Sabadell a instal·lar electricitat. Un dels primers 
motors es va instal·lar l’any 1915, amb Mateo Sust com a enginyer. La sol·licitud estava 
signada per Serracant Camps, i tenia una potència de 20CV.

Des dels inicis molts industrials varen llogar espai al conjunt industrial, com es pot 
apreciar a través de les llicències d'obres i d’instal·lació de maquinària. A més d’en 
Serracant, també s’hi esmenten Eugenio Lifé, Pere Terradas, Enric Silvestre i Escorihuela.
 Segons el parcel·lari de 1972 en aquell moment només hi consta Estanislao Escorihuela 
(des de 1947), amb Rafael Escorihuela com a propietari.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

Les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

de les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s Nau original situada en la cantonada formada pels carrers Riego i Turull
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Fàbrica Tort AI.048.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

426338 y = 4599443Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions ESDI

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6497001DF2969H 3.849 7.949 PB+2

6497002DF2969H 2.857 7.555 PB+1

Carrer  Marquès de Comillas, del, 79
Carrer  Bosch i Cardellach, de, 126
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Francesc Izard (1908), Joaquim Manich i Lluís Homs Moncusí (1916)

Elements El conjunt està format per una nau paral·lela al carrer Bosch i Cardellach amb 
semi-soterrani, planta baixa i dos pisos que al moment de la catalogació és ocupada per 
l’Escola Superior de Disseny ESDI. Al seu costat s’hi troba un pati semisoterrat obert al 
carrer Blasco de Garay i una nau més curta, a l'est d'aquest pati i destinada a la Fundació
 Disseny Tèxtil. Aquest espai està vinculat amb l'anterior, i dóna la façana principal al 
carrer del Marquès de Comillas, on hi ha el que va ser un espai de maniobra tancat per un
 barri. Més al nord hi ha dues naus idèntiques en desús. Tot el conjunt està pintat amb un 
color terra/argila.

Les dues naus que es troben al nord del pati tenen una coberta a dues aigües i 
comparteixen la paret mitgera. A través de les obertures del carrer de Blasco de Garay es 
constata que de la coberta d’una de les naus, la contigua al pati, només en queden les 
bigues de ferro que formarien les encavallades.

La nau destinada a ESDI presenta una coberta a dues aigües entre dos cossos estrets de
 coberta plana que a la línia de façana, coincideixen amb dos mòduls laterals en forma de 
torres amb obertures a tres nivells diferents. En aquest punt, mostra acabament de frontis
 a dues aigües.

El cos central presenta dos nivells de finestres. El més baix (primer pis) està format per 5 
finestres, una al costat de l'altra, que dóna sensació de funcionar com a una horitzontal. 
Les obertures del segon pis són iguals. Per sobre d’aquestes i a molt poca distància, hi ha
 5 obertures més que varien en alçària, que es degrada de la central cap als extrems de 
manera que el conjunt fa l’efecte d’una gran finestra de punt rodó. La següent nau cap al 
nord, de planta baixa i pis, presenta una façana d'estil més neoclàssic, amb tres línies 
verticals d'obertures separades entre elles per pilars que imiten columnes quadrangulars. 

Els edificis estan emmarcats per una pilona quadrangular a cada costat, amb una cràtera 
decorativa a la part superior. El frontis central és esglaonat. 

Les façanes laterals de les naus segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per les 
pilastres que indiquen els recolzaments estructurals, i per les finestres que s’agrupen en 
franges verticals de tres en tres en la majoria dels paraments que hi ha entre les pilastres. 

Les façanes dels testers al carrer de Blasco de Garay tenen un tractament anàleg. Mentre
 que en els testers oposats, per on es realitza l’accés principal a cada nau, la composició 
de façana canvia, seguint una simetria en la disposició de les obertures i reforçant 
l’ornamentació. En aquesta façana del cos que lliga el pati amb les naus, l’ornamentació 
és de caire neoclàssic.

Les diverses naus i el cos que les lliga configuren un tot unitari, tant d’elements 
d’ornamentació com de materials o volums. La composició general de les façanes posa 
èmfasi en un ritme regular de finestres, amb una composició simètrica als testers, amb 
trets monumentals relacionats amb el seu caire d’edifici públic i representatiu.

Context Conjunt ubicat a l'eixample esquerre de la Rambla i a tocar del traçat de l'antiga línia dels 
Ferrocarrils del Nord, ara RENFE i traçat de l'actual Gran Via.

Cronologia 1897-1916

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.5
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La coberta de les naus és a dues aigües, desguassant a les façanes laterals. La nau amb 
façana al carrer de Bosch i Cardellach té un terrat longitudinal a banda i banda.

La nau del carrer de Bosch i Cardellach ha estat rehabilitada; s’ha refet l’arrebossat i s’ha 
pintat de color salmó. En el cos veí s’ha mantingut l’arrebossat i s’ha pintat de color groc 
clar. Les altres dues naus mostren grans despreniments en l’arrebossat, que permeten 
veure la fàbrica de maó ceràmic dels murs de façana.

En els accessos a les naus pels testers del carrer del Marquès de Comillas s’emfasitza 
l’ornamentació per remarcar les entrades, especialment en la nau amb façana al carrer de 
Bosch i Cardellach, que compta amb un cos d’entrada franquejat per dues torres amb 
grans finestrals. La tanca que envolta la parcel·la i les reixes de les finestres en nivells 
baixos de ferro forjat amb ornaments, estan realitzats amb el mateix llenguatge dels 
edificis. (Nau ESDI).

Ús actual ESDI . Escola superior de disseny, 1989

Ús original/altres Magatzem (1908-1916)

Façanes/Coberta Excepte la façana lateral que presenta pèrdua de l'arrebossat, la resta ofereix un bon estat 
general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements decoratius i 
ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta 
rehabilitada a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes. Les naus 
desocupades tenen coberta de fibrociment.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior de les naus desocupades i de les seves 
estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo;  Una part està pendent de restauració, aspecte que es fa efectiu en la façana lateral. 
La resta presenta un bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per entendre la formació, evolució i transformació de 
l'estructura urbana del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera al ferrocarril com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat llanera.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Conjunt d'edificis en forma d'"U": 
- Naus
- Cos central que les lliga
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Observacions Una part està en estat d'abandonament. La rehabilitació de l'edifici destinat a Escola 
Superior de Disseny, va ser guardonat l'any 1991 amb els Premis Bonaplata.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

Informació històrica Els autors de l’edifici foren Francesc Izard (1908), Joaquim Manich i Lluís Homs Moncusí 
(1916). El nucli inicial fou construït l’any 1908 amb l’enginyer Francesc Izard com a 
facultatiu amb la col·laboració de Manich i Homs, mentre que les posteriors ampliacions 
foren dirigides per Lluís Homs i Moncusí.

El Banc de Sabadell, creat com a iniciativa col·lectiva dels fabricants llaners i forjada pel 
Gremi de Fabricants, va preocupar-se des dels seus inicis per resoldre el subministrament
 de llanes. Per aquesta raó, l’any 1883 va fer construir uns magatzems de llana a tocar de 
la via del tren. Més tard, el 1908, el gremi de Fabricants va instal·lar-hi el Condicionament
 pel control de qualitat de la llana i la reducció de costos en la compravenda de matèries 
primeres. Des d'aquell moment es va anomenar Condicionament Públic Municipal, ja que 
l'ajuntament atorgava una subvenció i d'aquesta manera n’utilitzava els mateixos 
laboratoris per a qüestions relacionades amb la sanitat.

El Gremi de Fabricants va comprar uns solars just al costat d'aquestes instal·lacions per a
 construir-hi el nou edifici projectat a finals del 1915 i acabat l’any 1918. Cap el 1920 va 
projectar-se una ampliació que s'acabaria l'any següent. La situació de crisi del moment 
però va fer evident que aquesta ampliació no era necessària, de manera que van 
començar a llogar-se espais a diferents industrials. El 1924 es va vendre l'antic edifici dels
 Docks, format per unes tres naus a la part nord del conjunt.

Als anys 50 es construí una ampliació al carrer de Ramon Llull, lluny d'aquest nucli inicial 
que ja es trobava dins la trama urbana sense gaire possibilitats de creixement.

L’any 1982, un incendi afectà dues de les de naus, que ja no tornaren a funcionar fins el 
1985.

Cap el 1989 van començar les classes de l'Escola Superior de Disseny (ESDI) habilitant 
les naus del sud del conjunt.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial HERRERO TORRAS, Olga: Estudi Històric i Patrimonial ESDI. c. Marqués de Comillas, 
83. ARKITEC3 Arquitectura i Gestió SL. Juny 2019.

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat. .

Entorn/Jardí Els espais lliures protegits s'han de mantenir einedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

425985 y = 4599918Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Fàbrica de Sallarès i Deu (Illa de Cassa)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6002305DG2060B 767 2.235 PB+2

Carrer  Concepció, de la, 20
Carrer  Indústria, de la, s/n
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Eduard M. Balcells, arquitecte/ Josep Sallarès, promotor/ Antoni Forrellad, Antoni Trallero i
 Josep Salvador (enginyers, 1946-1948)

Elements El que va ser el conjunt fabril de Sallarès i Deu, actualment oficines de CASSA, està 
format per una nau amb soterrani, planta baixa i dos pisos, una nau de planta baixa i pis, i
 una altra nau de planta baixa, totes paral·leles entre elles i amb la façana principal al 
carrer de la Concepció. Tot i que el conjunt va ser construït en diferents moments i no 
presenta simetries entre les tres construccions, mostra una unitat decorativa final que 
dóna imatge de conjunt als edificis.

La coberta de la nau cantonera està repartida en quatre mòduls a dues aigües amb el 
carener perpendicular a la façana lateral. Aquests mòduls coincideixen amb els quatre 
mòduls plantejats a la façana del carrer de la Industria separats entre ells per una pilastra 
de baix a dalt. Cadascun d’ells està format per tres finestres per planta, amb la finestra 
central més ampla que les dues laterals. L'acabament superior de les finestres està 
lleugerament diferenciats per plantes. D'aquesta manera, les de la planta baixa (amb 
reixes treballades) són rectes amb motllura de línies. Les de la segona planta també 
presenten una motllura de línies però el dintell no és pla sinó d'arc rebaixat i, les finestres 
de l'últim pis són també d'arc rebaixat però sense motllura de línies. El coronament de 
cada mòdul també és un frontal d'arc rebaixat entre pilastres més altes i rectes, però amb 
el mateix acabat arrodonit. Aquest mòdul es repeteix a la façana principal del carrer de la 
Concepció per aquesta nau.

La nova nau central amb acabament superior de façana, com la nau original, presenta una
 coberta en forma de dent de serra (concretament tres dents disposades perpendiculars a 
la façana), que dóna il·luminació natural zenital. Construïda amb jàsseres de gelosia 
reblades, se sustenta per pilars esvelts formats amb perfil de ferro a nivell intern.

La façana principal presenta una porta d'accés més ample a la planta baixa amb porta 
amb reixa de ferro treballat, amb una de més petita a banda i banda. Al primer pis hi ha 
tres obertures, i la central és més ampla que les laterals, que són acabades amb arc 
rebaixat com les del segon pis de la nau cantonera. Per sobre la de porta principal hi ha 
un cartell amb lletres de ferro modernistes que diu “Companyia d'aigües de Sabadell” i 
dues làmpades de ferro, una a cada costat i perpendiculars a façana.

La nau que es troba més al sud, de planta baixa, presenta tres finestres, on la central és 
més ample, amb reixes de ferro treballat. L'acabament superior de la façana és com les 
anteriors. La coberta és a dues aigües amb carener perpendicular al carrer.

Tot el conjunt presenta decoració relacionada amb un corrent modernista final 
geometritzant, que fa pensar en el nou estil noucentista. Les façanes laterals de les naus 
segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per les pilastres que indiquen les crugies 
estructurals, i per les finestres que s’agrupen en franges verticals de tres en tres; amb la 
finestra central de majors dimensions. Les façanes dels testers al carrer de la Concepció 
tenen un tractament anàleg, amb una disposició simètrica d’obertures. L’accés principal 
s’efectua en la façana de la nau central del carrer de la Concepció, a través d’una porta de

Context Conjunt fabril proper a l'actual estació de la RENFE- Sabadell Centre.

Cronologia 1913, 1946-48, 1988

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.18.AM Carrer de la Indústria

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.6
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 grans dimensions. 

Les diverses naus i el cos que les lliga configuren un tot unitari, tant d’elements 
d’ornamentació com de materials o volums. La composició general de les façanes posa 
èmfasi en un ritme regular de finestres, amb una composició simètrica als testers, amb 
trets en l’ornamentació de caire modernista i noucentista. 

L’edifici ha estat recentment rehabilitat i el revestiment ha estat reemplaçat per un 
revestiment continu de color ocre clar. L’accés principal té una lluminària a cada costat, 
amb els braços de ferro forjat amb ornaments, i amb pantalla esfèrica de vidre glaçat. Les 
obertures de la planta baixa tenen reixes ornamentades de ferro forjat, catalogades en 
l’inventari de reixes amb les referències R22, R109. 

La coberta de les naus és a dues aigües, desguassant a les façanes laterals. La coberta 
del cos més alt es divideix en quatre crugies de dues aigües. L’estructura de la coberta de 
les naus és amb encavallades metàl·liques i pilars de fossa. Coberta inclinada acabada 
amb teula àrab ceràmica. Hi ha diversos lluernaris a la coberta de vàries naus.

Ús actual Aigües de Sabadell i Aula de l'Aigua (des de 1988)

Ús original/altres Indústria tèxtil (1914-1986)

Façanes/Coberta Bon estat general de les façanes, tant dels seus revestiments -excepte les parts més 
exposades que es troben afectades pels regalims d'aigua de pluja-, així com dels 
elements decoratius i ornamentals senzills que les configuren. S'estima un bon estat 
general de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa 
Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. 
Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent.

Bé interessant per entendre la formació, evolució i transformació de 
l'estructura urbana del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera al ferrocarril com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Conjunt edificatori format per tres naus paral·leles, situat en la cantonada formada pels 
carrer de la Indústria i de la Concepció, actuals oficines de CASSA
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Observacions Les reixes de l'edifici es troben dins Inventari de Reixes de Sabadell.

Bibliografia ALBÓ, A.; RAMOS, G.: Els despatxos tèxtils sabadellencs: formació de la tipologia. Una 
aproximació, dins Arraona, 24, 4a època 2004.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

ROMERO, J.M.; L'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas: una aproximació a l'obra 
sabadellenca , dins Arraona, 26, 2002.

Informació històrica El projecte per a la construcció de l'edifici és del 1913 i estava signat per Eduard M. 
Balcells sota l'encàrrec de Josep Sallarès, tot i que no es començarà a construir fins al cap
 d’un any. Segons el projecte, la idea era construir taller i magatzem, de manera que una 
part de la nau hauria funcionat com a despatx.

Al projecte original s’hi descriu una fàbrica amb una nau de planta baixa i primer pis.
El creixement de l'empresa obligà a fer ampliacions cap al nord i, amb la compra de les 
dues finques veïnes al carrer de la Concepció, es portaran a terme entre 1946 i 1948, de 
la mà dels enginyers industrials Antoni Forrellad i Solà i Antoni Trallero i Alós, i el també 
enginyer industrial Josep Salvador i Roig.

A la primera reforma de l’any 1946 es construïren els soterranis i una nova nau, per 
encabir-hi els ordidors i les contínues de doblar. L'antiga nau cantonera passaria a ser 
magatzem.

A la segona reforma, del 1948, s'amplià el soterrani i s'aixecà una nova planta pis sobre el
 cos original, destinada a les cosidores, de manera que quedaria finalment amb soterrani,
 planta baixa i dos pisos. Aigües Sabadell va adquirir el conjunt industrial el 1986 i dos 
anys més tard, el 1988, va encarregar als arquitectes Santiago Balcells Gorina i Josep 
Lluís Balcells Canela (fill i nét respectivament d'Eduard Maria Balcells Buigas, primer 
arquitecte de l'edifici), la total rehabilitació de l'immoble. Tot i mantenint la idea inicial, 
varen adaptar i enriquir els edificis originals per tal d'adaptar-los als nous usos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Preservar la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de les obertures i 
tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc. Així com la resta de característiques 
tipològiques identificatives del bé catalogat. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
(forjats, caixa d’escala) així com estances nobles, etc., si en disposen.

No es permet la retirada de possibles béns d’enginyeria industrial i tipològics de l’element 
sense autorització.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. Inclou la preservació de la 
tipologia original, façanes amb els seus elements ornamentals i decoratius, així com les 
fusteries i els fanals modernistes, disposició dels forjats i estructures portants i la caixa 
d’escala.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425151 y = 4599470Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5297020DF2959H 4.054 3.966 PB

Carretera  Terrassa, de, 2-9
Carretera  Molins de Rei, de, 2-4
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Elements Conjunt format per vàries naus ubicades entorn d’un pati de forma de triangle isòsceles. A
 cadascuna de les bandes llargues del pati hi ha dues naus a doble vessant. La del sud, 
és paral·lela a la carretera de Molins de Rei i presenta certa discontinuïtat a la coberta. 
Dues naus més presenten façana al carrer de Sant Jordi més al nord cobertes amb dent 
de serra i unides per un cos a l’interior de la illa.

L’accés principal a la fàbrica, al pati, es realitza a través de la façana de la carretera de 
Terrassa, entre el cos destinat a despatx que ocupa la cantonada amb la carretera de 
Molins de Rei i l'habitatge i de la Ctra. De Terrassa número 9.

Les façanes de les naus segueixen un ritme clar, marcat per les finestres d’arc rebaixat, 
amb una composició simètrica de finestres a les parts de façana que corresponen als 
testers de les naus.

A la cantonada entre la carretera de Terrassa i la carretera de Molins de Rei es situa 
l'edifici d'oficines del conjunt, conegut com a despatx Moix-Llambés. El va realitzar 
l'empresa Moix-Llambés, S.A l'any 1924 i va ser dissenyat Joaquim Manich. La façana 
d’aquest cos es corba a la cantonada i té un ritme propi de finestres rectangulars, amb 
una ornamentació més elaborada que la resta de façanes.

Les façanes mostren una seriació d’obertures verticals, amb un ritme regular, 
corresponent a la tipologia industrial. El cos destinat a despatx té una composició més 
acurada, amb trets ornamentals vegetals de caire neoclàssic.
 
L’arrebossat de la façana es conserva en bastant bon estat. El cos del despatx ha estat 
pintat recentment. Al coronament de la façana d’aquest cos hi ha un muret que presenta 
motllures en baix-relleu. Entre aquestes, unes cràteres decoratives coronen el muret, fins 
a un total de 8. Just a la cantonada, el muret s’eleva i presenta una decoració incisa que 
pren forma en un engranatge, elements vegetals i una au a la part superior.

La coberta de la majoria de les naus és a dues aigües, desguassant a les façanes laterals.
 En el carrer de Sant Jordi hi ha dues naus amb coberta en dent de serra.La coberta 
inclinada és acabada amb teula àrab ceràmica. Les cobertes amb dent de serra tenen 
lluernaris que configuren franges contínues de vidre. Les naus amb cobertes en dent de 
serra van ser dissenyades per l'arquitecte Josep Firmat en 1941.

El número 9 és un habitatge de planta baixa i pis. Es troba a l'altre costat del pas que dona
 accés al pati del conjunt industrial i segons hem pogut veure al cadastre i a les llicències 
d'obres demanades pels germans camps des de 1935, està relacionat amb la indústria.

El conjunt està dotat també de dues xemeneies. La més antiga va ser construïda el 1944 
per Josep Salvador i Roig i té una alçada de 12,79m. El fust és de secció quadrada més 
estret a la base que al coronament. El coronament és un anell també quadrat de tres línies
 de maons que sobresurten més que el fust.

Context Conjunt fabril ubicat al barri de Gràcia, en el punt d’inflexió de la carretera de Barcelona a 
Terrassa.

Cronologia Anys 30 i 40 s.XX

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.7
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La segona xemeneia va ser construïda el 1951 per Arnau Izard i té una alçada de 12,27m.
 Com l'anterior és de secció quadrangular més estreta a la base que al coronament, però 
els angles estan remarcats amb línies de maons sobresortints que semblen reforçar 
aquests punts. El coronament presenta una anella de maons també quadrangular al que 
arriben el perfil de maons que trobàvem sobresortint als angles del quadrat. Just per sota 
de l'anella tenim una línia de maons verticals entre les línies que formen els angles del 
fust de la xemeneia i per sota d'aquests una línia de maons que sobresurt del fust però no 
tant com els angles. Per sobre de l'anella continua un tram més de xemeneia però de 
secció cilíndrica.

En resum, els elements més destacats del conjunt són: la façana del despatx 
Moix-Llambés, atès que és un clar símbol de l’arquitectura de vessant clàssica dins del 
noucentisme, i les cobertes de les naus  amb  façana al carrer de Sant Jordi, en forma de 
dent de serra, per allò que suposen de canvi de concepte estructural. Aquestes cobertes 
es formen a partir d'una estructura  de pòrtics amb pilars de secció composta formats per 
varis perfils d'acer laminat (revestits per pilastres de fabrica ceràmica) que sustenten unes
 bigues Pratt que suporten les encavallades a cartabó, per poder cobrir les naus amb una 
coberta de dent de serra i disposar de lluernes adossades al lateral de cada biga. Un gran
 canvi de sistema estructural comparat amb les encavallades de fusta utilitzades per 
salvar la llum de les naus anteriorment i també comparat amb l'utilitzat en les naus 
construïdes posteriorment, quan s'utilitzen encavallades metàl·liques.

Ús actual Despatx i industria tèxtil de cicle complet (des del 1930 i encara)

Ús original/altres Industrial i oficines

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé d’interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura del moment, amb una imatge externa que reflecteix els 
models més academicistes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància que ha de 
quedar parcialment preservada en les transformacions previstes.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
 - Façana representativa de l'edifici d'oficines, també anomenada façana  del despatx Moix-

Llambés, situada en la cantonada entre carretera de Terrassa  i carretera de Molins de Rei.
- Sistema estructural (elements metàl·lics) de les dues naus amb coberta en dent de serra 
amb façana al carrer de Sant Jordi, que restaran situades a banda i banda del carrer de 
nova obertura. En especial, les estructures que suporten la coberta i la seva forma 
característica en dent de serra.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d’elements assenyalats en plànol normatiu
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Informació històrica Agustí Camps Muntmany va començar a la seva activitat el 1925 amb un teler. L’any 1935 
ja en tenia 6 i el 1947, l'empresa Camps Hermanos, que havia format amb el seu germà 
Pau, tenia ja assortiment de carda i tissatge amb maquinària d'acabats al vapor de ca 
l'Escardat, segons informa Víctor Colomer Mirallbell.

Tot i així, hi ha diferents llicències d'obra a partir de 1935 que els situen ja a l'actual espai 
industrial entre la Ctra de Terrassa, la de Molins de Rei i el carrer de Sant Jordi. En 
aquesta primera llicència (AHS.AMH 424 exp. 1186/1935) s’evidencia que l'edifici 
cantoner entre les dues carreteres ja estava construït, a més d'una nau interior i l'habitatge
 relacionat a la carretera de Terrassa número 9. En aquell moment, es demanava llicència
 per a fer modificacions a l'habitatge i construir un edifici a la carretera de Molins de Rei a 
continuació de l'edifici cantoner, de manera que quedaria constituïda tota la zona 
destinada a despatx i oficines actuals. La resta d'edificis s'anirien edificant entre la dècada
 dels 30 i la dels 40.

L'actual seu social, el 1950 ja acollia tota la maquinària excepte la secció de llana 
regenerada. A la mort d'Agustí el 1955, l'empresa passà a anomenar-se Camps Hermanos
 Sucesor i un any més tard, Pablo Camps fins el 1964, quan va passar a anomenar-se 
Camps Hermanos SA tot mantenint les seccions de filatura, tissatge i acabats. A principis 
del segle XXI, l'empresa Camps Hermanos SL estava regentada per Joaquim Camps.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial LAUDO CORTINA, David: Estudi històric i arquitectònic de la fàbrica Germans Camps de 
Sabadell. 2019

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba dins un polígon d'actuació urbanística.
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Façana Despatx Moix- Llambés Plànol original façana Despatx Moix-Llambés

AHSParcel.lari 1972

ALTRES IMATGES

Aixecament façana Despatx Moix-Llambés Plànol original nau amb coberta de dent de serra

AHSDavid Laudo Cortina (2019)

Interior nau amb coberta dent de serra Detall lluerna coberta dent de serra

David Laudo CortinaDavid Laudo Cortina
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Nau ctra de Molins de Rei (NP.5)

Equip redactor

Detall jàssera metàl·lica coberta dent de serra Naus ctra de Molins de Rei / C. St Jordi (NP.5)

Equip redactorDavid Laudo Cortina
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DADES BÀSIQUES

425174 y = 4600822Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Equipament esportiu i social

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5310802DG2051B 3.183 4.825 PB+2

5310801DG2051B 1.796 2.770 PB+1

Carretera  Prats de Lluçanès, de, 2
Carrer  Maria de Bell·lloc, de, 35
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Gabriel Bracons i Singla

Elements L’entrada es troba en aquesta darrera via, on hi ha un pati tancat del carrer per un petit 
muret d’obra amb reixes metàl·liques a la part superior, fins a una alçada d’uns 2,5m. Les 
deixes estan compostes de mòduls quadrangulars, amb la vora de passamà metàl·lic i 
reixa a l’interior. A la part central, el mur guanya en alçada per encabir una porta d’entrada
 al pati per a vianants. A certa distància a banda i banda, hi ha dues entrades metàl·liques 
lliscants de grans dimensions per a l’entrada de vehicles.

La façana principal presenta un cos cúbic al centre, de planta baixa i dos pisos, avançat al
 resta de l’estructura, de planta i un pis . Aquest cos central, per la banda de l’accés, a 
l’oest, presenta un primer rebedor obert, al que s’hi accedeix pujant set graons des del 
pati. Aquest rebedor té dos pilars de secció quadrada, a banda i banda, que pugen fins al 
sostre alhora que sustenten una terrassa al primer pis, que sobresurt una mica de la 
façana amb una forma lleugerament arrodonida en planta. Aquesta terrassa presenta una 
senzilla barana de passamà metàl·lic. Des d’aquests espais, dues portalades quadrades 
de grans dimensions donen accés a l’interior, tant de la planta baixa com del primer pis.

A banda i banda d’aquesta estructura de rebedor, hi ha elements decoratius en forma de 
motllures arquitectòniques de forma quadrangular, una de grans dimensions que ocupa 
gairebé tota l’alçària i l’altra, més petita, per sobre d’aquesta.

Tot el cos cúbic es troba envoltat per un sòcol d’aproximadament 1m d’alçada de carreus 
de pedra disposats en horitzontal.

Just darrera d’aquest primer cos es disposa un nau paral·lela a la façana (nord-sud) que 
n’ocupa tota l’amplada. Es una nau amb coberta a dues aigües i que presenta, a cada 
extrem, un cos que sobresurt uns metres en direcció a la façana, prenent la forma, en 
planta, d’una petita L a cada extrem. Aquesta nau és de planta i un pis.

La planta baixa té un moll de descàrrega a tota la seva llargada amb una rampa a l’extrem
 nord.

L’ala sud ha estat adaptat com a pavelló municipal d’esports, de manera que les entrades
 per la planta baixa son àmplies. L’ala nord, en canvi, sembla presentar l’aspecte original, 
amb una entrada de grans dimensions de tipus industrial i una finestra també gran, amb 
reixat per la part exterior. Tota la primera planta presenta finestres de tres batents, mentre
 que als cossos dels extrems, aquestes son més estretes formant un únic mòdul.

Darrera de la nau i fins al límit amb el carrer de Maria de Bell-lloc, hi havia naus 
disposades d’est a oest. El terç sud ha estat adaptat com a pavelló esportiu. El terç 
restant, està cobert amb una estructura a quatre aigües, disposada d’est a oest, en perfil 
en “w”. L’espai cobert per aquesta coberta presenta els murs més alts que la cota de la 
coberta, amb una filera de finestres per sobre d’aquesta. Això indica que no és la coberta 
original. Aquestes finestres son iguals que les del primer pis, quadrangulars en disposició 

Context El complex de Cal Balsach ocupa en el solar on hi havia hagut un velòdrom, que fou 
inaugurat l’any 1924, a l'illa compresa entre els carrers d’Antoni Oller, Santa Maria de 
Bell-lloc, Montllor i Pujal i la carretera de Prats, al barri de la Creu Alta.

Cronologia 1942-1948

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.8
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horitzontal i amb onze travessers verticals d’obra.

Els murs del pavelló esportiu presenten també una filera de finestres a mitja alçaria, en 
mòduls de dues i emmarcades per una filera de maó vist en horitzontal. També hi ha una 
filera d’obertures a la base del mur, que indiquen la presència d’un espai semisoterrani. 
Aquestes obertures en troben en un espai que fa pensar en un gran sòcol, limitat per dalt 
per un afilera de maó massís en horitzontal. Les finestres també es presenten en mòduls 
de dues obertures, envoltades per un doble marc de maó massís vist, disposats 
perpendicularment al centre de les finestres. A la cantonada de Maria de Bell-lloc amb 
Montllor i Pujal, la línia que delimita el sòcol és de maó en vertical, i presenta un cos 
decoratiu de maó vist en vertical, més ample a les fileres de la base. En el cos principal, 
les obertures s’organitzen amb un ritme rotund, clar, i simètric, diferenciat en cada volum. 

L’accés al despatx de la fàbrica s’ubicava al volum central, amb una gran obertura 
porticada que es converteix en balcó a la planta pis, flanquejada per dos paraments cecs 
de grans dimensions. Les façanes laterals de les naus segueixen un ritme clar i homogeni,
 marcat per finestres rectangulars, agrupades horitzontalment de dues en dues a l’àmbit 
corrresponent a la cantonada sud-est. A les façanes de les naus de la cantonada de la 
plaça dels Usatges el ritme és més uniforme i és marcat per la distribució regular de lames
 verticals de grans dimensions a les obertures. El cos principal que dóna façana a la 
carretera de Prats, i la nau que fa cantonada als carrers de Montllor i Pujal, i de Maria de 
Bell-lloc configuren un tot unitari tant d’elements d’ornamentació com de materials o 
volums. Mentre que les façanes de les naus que fan cantonada a la plaça dels Usatges 
tenen un llenguatge racionalista més auster. La composició de la façana principal és 
clarament simètrica, amb trets de caire racionalista d’arrel feixista. A les façanes de les 
naus la composició es basa en l’organització d’un ritme regular de finestres.

Gairebé tot el perímetre de l’edifici compta amb un sòcol realitzat amb paredat de pedra al
 cos principal i amb arrebossat esquedejat a la resta, que recull les obertures de la planta 
semi-soterrani. El revestiment de la façana principal és arrebossat i pintat, amb gran 
quantitat d’elements ornamentals de pedra (artificial?) i amb filades de peces ceràmiques.
 La nau de la cantonada dels carrers de Montllor i Pujal, i de Maria de Bell-lloc també és 
arrebossada i compta amb elements ornamentals lineals formats per filades de peces 
ceràmiques. Mentre que les naus de la cantonada a la plaça dels Usatges tenen les 
façanes únicament arrebossades.

El cos principal d’accés al despatx té una entrada monumental amb un balcó de grans 
dimensions i vidres ornamentats a la balconera. La tanca d’accés a la fàbrica també està 
realitzada amb el mateix llenguatge de les façanes.

La coberta dels volums del cos principal són a quatre vessants, desguassant en el 
perímetre. Alguna tram d’aquest cos també compta amb coberta plana. La coberta de les 
naus és a dues aigües, desguassant a les façanes laterals. L’interior del cos principal 
conserva bona part de la seva configuració originària. 

El vestíbul d’accés al despatx compta amb un doble espai amb una doble escala 
disposada simètricament.En vàries estances encara es conserven les motllures dels 
revestiments de les parets i dels cel-rasos, i alguns dels elements de serralleria de 
finestres i baranes originaris.

Ús actual Equipament esportiu / Espai de lleure (bar “El velòdrom”) / CentraCívic de la Creu Alta. 
Des de 2003

Ús original/altres Indústria llanera (filatura i tissatge) 1880-finals dels anys 70' del segle XX.

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 
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Informació històrica Pere Balsach Torelló (1884-1967) va començar a treballar a l'administració d'empreses 
des dels 14 anys i cap a 1905 entrarà a treballar a Buxó Hermanos, de la qual en seria 
soci i director general des de 1911 fins a finals de la dècada dels anys 30 dels s. XX. Des 
del 1919, va participar a la societat Comerma, Marimón y Balsach gestionada pel seu 
germà i de la qual se’n va fer càrrec a partir de la mort d'aquest el 1927. Finalment, cap al
 1942, va decidir ampliar la fàbrica amb la construcció de cal Balsach al barri de la Creu 
Alta.

La construcció d'aquest conjunt industrial es faria entre 1942 i 1948, segons un projecte 
d’en Gabriel Bracons i Singla i el mestre d'obres Enric Roig. Cap el 1945, Pere Balsach 
cedí la direcció de la part de filatura i regenerats al seu fill Llorenç i la de tissatge al seu fill
 Esteve. A partir d'aquell moment, l'empresa s'anomenà Hijos de Pedro Balsach SA.

El 1951 varen crear la filial Balcas SA, dedicada a la filatura d'estam amb la qual es 
fusionaren el 1972, alhora que adquirien instal·lacions a Balsareny. A finals dels anys 70 
del segle XX, van fer suspensió de pagaments.

Com ja s’ha esmentat, el programa constructiu inicial d’aquesta fàbrica es desenvolupa 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric de la Creu Alta. Es reflecteix, també, la 
posició propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici amb façana a la carretera de Prats de Lluçanès
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entre els anys 1942 i 1948, segons diversos projectes consecutius de l’arquitecte 
sabadellenc Gabriel Bracons i Singla:
- Juliol 1942: es construeix el primer cos fabril (de regenerats) a la meitat posterior nord 
del solar, cantonada entre els carrers d’Antoni Oller i Maria de Bell-lloc. Planta baixa. 
Promotor: Pere Balsach Torelló. En aquests plànols es dibuixen uns cossos preexistents a 
tocar de la carretera de Prats de Lluçanès, ja desapareguts. AHS, AI 1254, exp. 86 / 1943.
- Desembre 1942: es construeix el segon cos fabril a la meitat posterior sud del solar, que
 constava de semisoterranis, planta baixa i pis, a la cantonada carrer de Maria de Bell-lloc
 amb Montllor i Pujal (anteriorment carrer de Llevant) i es dibuixen esquemàticament el un
 cos sobresortint a l’extrem sud-oest i un cos central dels futurs despatxos, sense que es 
defineixin els usos. Promotor: Pere Balsach Torelló, a través del seu representant Esteve 
Balsach. Font: AHS, AI 1257, exp. 351 /1943
- 1947: ampliació d’un cos de nova planta sobresortint a l’extrem nord-oest, planta baixa i 
pis, simètric al dibuixat el desembre de 1942 i construcció d’una tanca industrial a la part 
oest del solar, en el perímetre que voreja la carretera de Prats i una part dels carrers de 
Montllor i Pujal. Font: AHS, AI 1293, exp. 851 / 1947.
- Novembre 1947: construcció del cos cantoner de planta baixa entre la carretera de Prats 
i el carrer d’Antoni Oller, per a garatge amb accés pel pati interior. Obra aprovada el 1948.
 AHS, AI 1296, exp. 288 / 1948.
Una vegada construït el conjunt industrial original, al llarg de la segona meitat del segle 
XX s’hi van fer diverses instal·lacions industrials i de maquinària noves, reformes i 
ampliacions, i l’edifici finalment va patir un incendi prou important:
- 1956-1957: projecte d’instal·lació de nova maquinària, de l’enginyer industrial Joan 
Teixidor, per encàrrec de Hijos de Pedro Balsach, SA. En els plànols d’aquesta important 
inversió i canvis d’instal·lacions i maquinària s’hi defineix el funcionament de la fàbrica, 
amb diversos espais funcionals (AHS, D4-12341, exp. 306/1957.):
1.- Part sud posterior: secció de tissatge.
2.- Part central posterior: secció de filatura de carda.
3.- Part nord posterior: secció de regenerats, classificació i magatzem de draps.
4.- Nau cantonera carrer Antoni Oller - ctra. de Prats part anterior: taller mecànic, central 
tèrmica (amb motor de gasoil de 8 CV, motor de gasolina de 40CV, maquineta de vapor 
de 20CV, caldera de vapor, alternador, etc.) i transformador.
5.- Part anterior central i sud, en planta baixa: magatzems de fils i de draps. No s’indica, 
però en planta pis del cos central hi havia els despatxos.
- 1966-1967: projecte de reforma i ampliació d’un pis a les naus de la cantonada carrer 
d’Antoni Oller amb carrer de Maria de Bell-lloc, per a magatzem, segons projecte de 
Gabriel Bracons, per encàrrec de Hijos de Pedro Balsach, SA. (AHS,D4-13194, exp. 
183/1967).

L’EDIFICI NORD I CONSTRUCCIONS ANNEXES DE CAL BALSACH
Tal com es pot observar als plànols de construcció originals entre els anys 1942 i 1947, 
les edificacions de la part nord del conjunt fabril de cal Balsach són coetànies a la totalitat
 del complex inicial.

Igualment, aquesta configuració del conjunt industrial tal com es conserva avui s’observa,
 en planta, pràcticament igual d’ençà el 1949, com es pot comprovar a través de la imatge
 aèria del fotoplànol 1:2.000. Amb tot, però, s’han esdevingut certs canvis:
- Les naus posteriors del conjunt, a tocar del carrer d’Antoni Oller i la plaça dels Usatges 
van sofrir un incendi devastador el dia 4 d’octubre de 1988, quan aquesta part de la 
fàbrica ja no pertanyia a la família Balsach i estava ocupada per altres empreses del ram 
tèxtil. De fet, les naus amb sostre en forma de dent de serra de la part posterior del 
conjunt fabril original també havien anat desapareixent amb el temps, com es pot veure a 
les imatges aèries de l’any 1989 i de l’any 2015. Els seu darrer ús va ser com a espai 
d’emmagatzematge de la fàbrica.
- La nau longitudinal perpendicular al cos central del despatx antic de la fàbrica, amb un 
extrem nord en forma de “L”, és original del projecte de Gabriel Bracons, projectada el 
1942 i acabada de construir el 1948, com també ho són el pati interior el moll de càrrega i
 descàrrega de mercaderies. Abans de tancar la fàbrica, en aquest espai hi havia 
despatxos de la fàbrica i altres àmbits industrials ocupats per la darrera empreses de la 
família Balsach, a càrrec de Josep Balsach i Peig (Balcafil, SA).
- La nau cantonera amb el carrer d’Antoni Oller, d’alçat i coberta més baixos, adossada a 
l’anterior cos, també fou construïda en el mateix moment (1948), segons la documentació 
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Observacions Conjunt rehabilitat com a equipament esportiu municipal (Centre Cívic de la Creu Alta).

Senyalització patrimonial.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

RIBÉ i MONGE, Genís: Dades històriques sobre l’edifici nord i construccions annexes de 
cal Balsach. Sense publicar, 2015.

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).

d’arxiu i fotogràfica de què disposem. Primer fou un garatge (1948) i després, 
probablement a partir de mitjans dels anys 1950, una part fou taller mecànic, una altra 
central tèrmica i una altra part transformador. Com a darrer ús, en aquest espai és on s’hi
 posà la botiga de llanes a pes de l’empresa Balcafil SA cap a l’any 1990 i que va tancar el
 2002.
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Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

426352 y = 4599717Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Altres denominacions La Electricidad S.A

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6599005DF2969H 5.696 7.383 PB+1

Carrer  Alguersuari i Pascual, 169
Carrer  Tres Creus, de les, 202
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Josep Renom (arquitecte - projecte no realitzat 1914) Marian Brujas (enginyer 1916) 
Francesc Izard i Arnau Izard (enginyers 1941-1946)

Elements Actualment són tres naus disposició nord-sud a la cantonada dels carrers de les Tres 
Creus i la Gran Via.

L’espai principal és un gran nau de 90 x 38m amb façana a la Gran Via. L’entrada principal
 es troba a la façana nord, al carrer de les Tres Creus, tota de vidre igual que la façana 
sud d’aquest cos. És un espai diàfan sostingut per una estructura de pilars metàl·lics que 
donen lloc a tres cossos. El cos central de la nau presenta una alçada superior que va ser 
fruit d'una ampliació i obra del 1984 per instal·lar-hi un pont-grua de 200Tones. És en 
aquesta cota més alta que s’hi conserva instal·lada una grua mòbil.. A la meitat sud 
d’aquesta estructura central hi ha com una segona coberta metàl·lica per sobre de la nau. 

El tractament i composició de les façanes és heterogeni, responent cada cos als propis 
requeriments funcionals. Les façanes del carrer de Covadonga compten amb pilastres de
 maó vist que marquen el ritme de l’estructura, i dos pisos de finestres en els panys 
arrebossats entre pilastres. La façana al carrer de les Tres Creus està formada pels 
testers de les naus, que s'han modificat arran de les obres de rehabilitació.
 
A l'edifici del carrer de Covadonga, les cobertes són inclinades a quatre aigües. A l'edifici 
del carrer d'Alguersuari Pasqual les cobertes són planes i inclinades amb diferents tipus 
d’acabats i diferents percentatges de pendent. 

L'estructura és de pilars i encavallades metàl·liques.Les cobertes són inclinades acabades
 amb plaques metàl·liques. Hi ha lluernaris a l'edifici del carrer d'Alguersuari Pasqual, a la 
coberta de major alçada. 

L’interior compta amb espais diàfans de gran alçada a les naus principals, amb 
il·luminació natural.

Context L’actual Fira de Sabadell ha conservat una part de l’estructura de La Electricidad SA 
(després ABB) que va tenir nombroses instal·lacions entre el carrer Tres creus, Gran Via, 
dels Comtes, de Montcada i Covadonga, al barri de Covadonga, a tocar de la via del tren 
del nord (actual Gran Via).

Ús actual Recinte firal (des de 2007)

Cronologia 1946

Ús original/altres Construcció i instal·lació de maquinària per l'electricitat (1911-2000)/ Fabricació 
d'armament (1937-1938)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana i de les estructures metàl·liques que conformaven 
l'edificació original, tant dels seus revestiments que la configuren. S'estima un bon estat 
general de la coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva del conjunt restaurat.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.56.AM  Carrer de les Tres Creus

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.9
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Informació històrica Els orígens de l'ABB cal cercar-los a la societat formada el 1897 per Joan Brujas Pellisser,
 Emilio Frêne (enginyer) i E. Rafael Agazzi. Aquesta societat va començar la seva activitat
 al carrer de Ferran Casablancas, a la cantonada amb el carrer del Doctor Creuheras i cap
 el 1900 es va instal·lar, de lloguer, a uns locals acabats de construir al carrer de 
Bonavista número 16.

Alhora, Brujas també va invertir en la fabricació d'energia i l’any 1899 va separar aquesta 
branca creant La Energia.

El 1911, la part de la societat inicial dedicada a la construcció de maquinària per a 
l'electricitat va adquirir el nom de La Electricitat SA (LESA). En aquest moment, la 
formaven en Jaume Brutau Manent (a partir d'aquest moment la família Brutau sempre 
estigué relacionada amb els òrgans directius), Emilio Frêne (enginyer), Joan Brujas 
Pellisser i Gabriel Casals Pena (advocat).

El 1912 es compraren uns terrenys a Josep O. Badia Capdevila i Pere Turull Comadran. 
El 1916, s’hi construïren diferents instal·lacions, així com el taller destinat a foneria al 
carrer dels Comtes de Montcada. Aquestes dues naus formaven part d'un projecte més 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial i mecànica, especialment important als 
inicis del segle XX a la ciutat.

Testimoni de l'evolució i transformació de l'estructura urbana a l'entorn del 
teixit històric central. Es reflecteix, també, la posició propera a una 
important via de comunicació com una situació estratègica envers el 
desenvolupament de ciutat.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia reflectida en les façanes i l'estructura portant com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com el seu ordre compositiu 
general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, en aquest cas, a l’entorn de l’activitat 
metalúrgica.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Conjunt nau principal, inclòs cos d'entrada porxat (sud).
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Observacions Va ser Premi Bonaplata al 2007 (rehabilitació)

Presenta un senyal patrimonial.

Bibliografia BENGOECHEA, S.: Empreses i empresaris sabadellencs durant la Guerra Civil,, dins 
Arraona, 32, 2009.

CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach,
 2000.

COMASÒLIBAS, Joan; TAULÉ, Albert; L'empresa ABB Generacion, SA (Sabadell). Antiga
 Electricidad, Sa 1896-1996. Arxiu Històric de Sabadell, 2001.

DEU, E. La indústria metal·lúrgica i de construccions mecàniques a Sabadell. Sabadell: 
Fundació Banc Sabadell, 2005.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i
 entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

ROMERO, T.; RAMOS, G.; De La Electricidad SA a l’ABB. Història i evolució d’un conjunt 
industrial. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 2013.

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).

ambiciós dissenyat per en Josep Renom Costa que no s'arribà a executar. El projecte 
estava signat per l'enginyer Marian Brujas, que deuria col·laborar amb Renom, ja que 
aquest era l’arquitecte municipal a Sabadell en aquell moment.

El 1922 es construirien uns mòduls en dent de serra al carrer de Covadonga, segurament 
seguint el projecte del 1916.

Durant la Guerra Civil, aquesta va ser una de les empreses col·lectivitzades, i es dedicà 
entre altres tasques a la producció de material bèl·lic com vehicles blindats, aparells i 
màquines elèctriques, sirenes per alertar dels bombardejos aeris, vasos de granades de 
mà, armadures de bombes, ...

Un cop acabada la guerra i entrats els anys 40, es portà a terme l'ampliació més gran de 
tot el conjunt i es construí el recinte parcialment conservat actualment (els "tallers nous").
 Concretament, el projecte es portà a terme el 1946 segons projecte de Francesc Izard 
Bas i el seu fill Arnau Izard Llonch.

Al finalitzar la construcció, totes les seccions dels antics tallers del carrer de Bonavista s’hi
 traslladaren de manera que el 1954, ja estaven totes instal·lades al carrer Covadonga.

L’any 1962, la majoria d'accions estaven a mans d'Ateliers Construccions i es creà 
Oerlikon Electrica SA. A partir d'aquest, l’empresa anà canviant el nom en base al 
participant majoritari fins que el 1990 la multinacional ABB (Asea Brown Boverí) comprà 
tot el grup.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Placa

Equip redactorEquip redactor
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DADES BÀSIQUES

426043 y = 4598417Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6186005DF2968H 7.527 9.117 PB+1

Carrer  Calders, dels, 32
Carrer  Martí l'Humà, de, 36-44
Avinguda  Barberà, de, 238
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Santiago Casulleras i Forteza, arquitecte

Elements S’hi accedeix per un pati just a la cruïlla que, a la dreta (franja nord del solar) presenta un 
cos de planta i pis, amb coberta plana, no s’hi troben les oficines i que obren dues fileres 
de finestres allargades al carrer de Cellers. Front aquest cos i a aproximadament el centre
 del complex hi ha l’entrada, un cos prismàtic que, a la part central, fa una forma 
semicircular convexa. És un cos de planta i pi, amb finestres també allargades. Al costat 
d’aquest cos i tancant el pati pel nord, hi ha una torre cúbica que li sobrepassa un pis en 
alçada i que presenta llargues finestres verticals que ocupen els dos pisos superiors. N’hi 
ha tres en dos dels costats, i als altres dos, només una, centrada.

Tota la resta de la superfície de la fàbrica està coberta per mòduls en dents de serra en 
sentit est-oest, per a permetre l’entrada de llum zenital.

La part de la façana del carrer Martí l’Humà que no està afectat per l’aparcament del 
centre comercial presenta obertures quadrangulars estretes en horitzontal, amb reixa de 
malla a l’exterior i emmarcades per una doble filera de maó pla (aquesta característica és 
present a totes les finestres de les tres façanes del complex).

La façana per l’avinguda presenta grans finestrals quadrats, així com un sòcol de pedra de
 mida mitjana disposada en mosaic que també és present a la façana nord. A la part 
superior de la façana, que segueix la forma de les dents de serra, s’hi disposa d’una filera
 de maó pla en vertical a tota la vora. Les façanes laterals de la nau, de planta baixa, 
segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per les finestres rectangulars que coincideixen
 amb cada dent de serra.Un cos de planta baixa i pis dóna façana al carrer de Calders, 
amb un ritme regular de finestres. Entre aquest cos i la nau, un pati articula diversos 
cossos de planta baixa i pis, amb un cos de major alçada que singularitza el fons del pati. 
La nau de la fàbrica i els diferents cossos adjacents configuren un tot unitari tant 
d’elements d’ornamentació, com de materials o volums. 

La composició general de les façanes posa èmfasi a l’horitzontalitat dels edificis, amb trets
 de caire racionalista. La major part de les façanes són estucades, amb elements 
ornamentals que emmarquen les obertures; formats per filades de peces de maó massís.
 Un sòcol amb un revestiment regular de pedra ressegueix les façanes dels diversos 
cossos del conjunt. 

Les façanes al pati dels cossos de planta baixa i pis són realitzades amb obra de fàbrica 
de maó ceràmic vist. A la rehabilitació recent de part de la nau, s’ha substituït el 
revestiment amb estuc per un morter monocapa. La major part dels elements ornamentals
 estan realitzats amb filades de peces ceràmiques. La tanca que envolta el pati està 
realitzada amb el mateix llenguatge de la resta d’edificacions. La reixa d’accés i la major 
part de la tanca són de ferro forjat amb brèndoles ornamentades. 

La coberta de la nau és en dents de serra, mentre que la coberta de la resta de cossos és

Context És una fàbrica ubicada a l'eixample dret de l'Av. de Barberà, entre els carrers de Martí 
l’Humà, Calders i Avinguda de Barberà, amb l’entrada a la cruïlla d’aquests dos darrers. 
Les dependències allotgen oficines municipals i també una gran superfície comercial, cosa
 que ha modificat part de la façana i evidentment, l’interior.

Cronologia 1941

Estil i Època Racionalisme postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.10
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 plana. L’estructura metàl·lica de la coberta de la nau està formada per encavallades 
invertides, que defineixen els pendents de les dents de serra, recolzades en bigues i en 
pilars metàl·lics.L’estructura de la coberta plana de la resta de cossos està formada per 
forjats de bigues metàl·liques amb revoltons amb voltes rebaixades de maó ceràmic. La 
coberta inclinada està acabada amb teula plana d’encaix ceràmica. Els lluernaris es 
configuren com a franges contínues de vidre. 

Hi ha una torre al fons del pati d’accés, amb escales que comuniquen la planta baixa, el 
primer pis i la coberta dels diferents cossos, com element simbòlic del conjunt. La torre de 
planta rectangular té una disposició simètrica d’obertures, amb uns finestrals que 
conformen franges verticals al darrer nivell, emfasitzant la proporció vertical d’aquest 
element. La major part de la façana és arrebossada, mentre que el sòcol de l’edifici és 
acabat amb un revestiment regular de pedra. En els cossos de planta baixa i pis, els 
forjats es resolen amb voltes rebaixades de maó sobre perfils metàl·lics, marcant un ritme 
regular que es mostra en la disposició de les finestres.

Una petita part de la nau compta amb un soterrani cobert, amb entrada de llum natural a 
través d’unes finestres baixes a les façanes del pati i de l’Avinguda de Barberà.

Ús actual Comerç i serveis municipals (des de 2001)

Ús original/altres Indústria tèxtil (filatura i tissatge) 1942-1977

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Entorn/Jardí L'espai lliure protegit s'ha de mantenir inedificat.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici, tot i el canvi d'ús.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, com ho fou la postguerra.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’Eixample de la ciutat a partir de la 
implantació de la segona tongada d'indústries tèxtils de rellevància, a la 
postguerra.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura i forma de les cobertes, en dent de serra, així com les obertures 
seriades de les façanes.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Totalitat del conjunt format per:
- Edificis d'oficines situats al voltant del pati d'entrada
- Nau amb coberta en dents de serra
- Pati d'entrada
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Observacions L'any 2011, un estudi patrimonial sobre l'immoble va ser guardonat amb els Premis 
Bonaplata. Part del conjunt ha estat rehabilitat com a establiment comercial (supermercat) 
i com a equipament municipal. Una altra part resta en desús.

Senyalització del patrimoni històric de Sabadell.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

BONFILLS, F.; MONTSERRAT, M.; La Fàbrica Molins. Estudi Patrimonial. Sense editar, 
2011.

Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010. 
Disponible a: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/Senyalitzacio.pdf (darrera 
consulta: Febrer 2019).

Informació històrica La fàbrica va ser construïda entre 1941 i 1942, segons projecte d’en Santiago Casulleras.

L'empresa va ser creada cap a 1904 pels germans Ramon i Àngel Molins Voltà i 
inicialment, es va dedicar als teixits de senyora i més endavant als teixits per tapisseria de 
luxe. L’any 1931 es van incorporar els fills Francesc, Àngel, Pere i Ramon i va passar a 
anomenar-se Molins Hermanos Sucesor. El 1950, la maquinària havia augmentat 
considerablement fins a 90 telers i 2500 fusos de carda i estam.

L’any 1972 es va transformar en Molins Hermanos SA i tancaria cap a 1977.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Panell de senyalització

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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Fàbrica Arraona, S.A. AI.055.EA

DADES BÀSIQUES

426104 y = 4598144Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Fàbrica Agilesa

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6283802DF2968H 7.632 24.777 PB+1

Carretera  Barcelona, de, 446
Passeig  Comerç, del, 30
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Antoni Forrellat, enginyer

Elements En el moment de la catalogació, en queda només l’ala est, paral·lela a la carretera de 
Barcelona, i que consta d’un cos prismàtic de planta i pis, amb un cos que sobresurt a la 
façana dividit en tres àmbits per dues columnes que ocupen tota l’alçada. A la part central,
 entre les columnes, una entrada quadrada amb porta metàl·lica de doble batent. A banda 
i banda de les columnes hi ha dues obertures rectangulars i que ocupen gairebé tota 
l’alçada del cos, amb el mateix treball del ferro que la porta d’entrada. A la part superior 
d’aquests elements hi ha un plafó de pedra amb una figura en relleu. Sobre la porta 
d’entrada, un altre plafó, més gran, amb una escena en relleu amb una figura femenina. 
La part superior del cos presenta un ràfec amb motllura que sobresurt marcadament de la 
línia de façana. 

A banda i banda del cos central reculades uns metres respecte a la línia de façana, i ha 
dues naus, també de planta i pis i de coberta a dues aigües, que formen una planta 
simètrica. Les plantes ubiquen diferents comerços, i el primer pis presenta finestres 
quadrangulars en horitzontal. En el cos principal les obertures s’organitzen amb un ritme 
rotund, clar i simètric, diferenciat en cada volum. 

L’accés al despatx de la fàbrica s’ubicava al volum central, amb una gran obertura 
porticada, flanquejada per uns grans finestrals verticals que ocupen la doble alçada i per 
dos paraments cecs de grans dimensions. Les façanes dels cossos adjacents són 
simètriques, amb un ritme regular de finestres agrupades de quatre en quatre. 

La resta de façanes responen a un llenguatge contemporani clarament diferenciat. Els 
diferents volums que configuren el cos principal configuren un tot unitari tant d’elements 
d’ornamentació com de materials o volums. La composició de la façana principal és 
clarament simètrica, amb trets de caire racionalista. El revestiment de la façana principal 
és arrebossat i pintat, amb elements ornamentals que emmarquen les obertures. 

El cos de l’accés principal té una entrada monumental amb alguns elements escultòrics 
incorporats al parament de la façana. Les reixes d’aquest cos són de ferro forjat, amb 
ornamentacions del mateix llenguatge que l’edifici. 

La coberta del cos principal és plana, amb un lluernari central a dues vessants, mentre 
que la coberta dels cossos adjacents és a tres vessants, desguassant a les façanes 
laterals. En el cos principal l’estructura de la coberta inclinada consta d’encavallades de 
fusta, recolzades sobre jàsseres en gelosia i pilars metàl·lics. Mentre que la coberta plana
 es recolza sobre bigues metàl·liques. Coberta inclinada acabada amb teula plana 
d’encaix ceràmica. Lluernari al cos central d’accés. 

L’interior del cos principal conserva alguns dels elements espaials més representatius de 
la seva configuració originària. El vestíbul d’accés al cos principal compta amb un doble 
espai coronat per un lluernari de grans dimensions, on es conserven les ornamentacions 
de les parets i dels cel-rasos, així com alguns dels vidres ornamentals i dels elements de 

Context Antiga fàbrica ubicada a la zona sud de la ciutat, a la cantonada entre la ctra. de 
Barcelona i el Passeig del Comerç, al barri d'Espronceda, que en el moment de la 
catalogació allotja un hotel i diversos comerços.

Cronologia 1942

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.11
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serralleria originaris.

Ús actual Hotel i centre comercial

Ús original/altres Associació d'empresaris oer la compra de llana i exportació de producte acabat 
(1942-1969?)/ Fàbrica de plàstics (1969-1987?)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Informació històrica La fàbrica va ser construïda l’any 1942 per Antoni Forrellad i hi ha indicis de què en els 
seus orígens, estava relacionada amb AGILESA (Agrupación General de la Industria 
Lanera Española Sociedad Anónima), que era un organisme autònom creat a la 
postguerra per al servei dels industrials llaners per promoure principalment l'exportació i la
 compra conjunta de llanes als ramaders. Tot i així aquest projecte no va anar massa bé.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals que les configuren.

En el cas de les cobertes hauran de preservar-se la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, com ho fou la postguerra.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant dels antics 
camins i/o carreteres que surten de la ciutat a partir d'implantacions en la 
postguerra.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Edifici original, ala est, paral·lel a la carretera de Barcelona
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Observacions Una part del conjunt industrial ha estat rehabilitat com a hotel (Hotel Arrahona) i la resta, 
com a centre comercial.

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

Anys més tard, cap a 1969 (segons informació del parcel·lari de 1972) edifici allotjava la 
fàbrica de plàstics Arrahona SA.

El 29 d'abril de 1987, un incendi destruí el cos lateral nord del conjunt industrial, quedant 
molt malmès. La part destinada a producció fou enderrocada el maig del 1990.

Actualment, és un hotel i un centre comercial.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Detall

Equip redactorEquip redactor

Detall

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

424989 y = 4601623Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-12

Altres denominacions Central de la "Catalana de Gas y Electricidad"

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5119001DG2051B 8.738 2.437 PB+2

Carretera  Prats Lluçanes, de, 381
Carrer  Valldaura, de, s/n
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Antoni Maria de Ferrater i Bofil / Cipriano Sabater

Elements Estació transformadora de planta rectangular, de la que destaca la composició i 
dimensions d’una interessant arquitectura industrial.
 
En el seu moment, es va dissenyar un edifici dins el corrent d’arquitectura noucentista, 
com a clar contenidor dels aparells de transformació. Sembla que presenta importants 
similitud a nivell arquitectònic amb una altra central elèctrica que és pràcticament idèntica: 
“La Catalana” de Manresa, també propietat d’Endesa i rehabilitada fa pocs anys, amb la 
que també coincideix en la data de construcció (1920).

En el moment de la construcció, era una subestació que rebia 110.000 volts del salt de 
Run al riu Esera de l’Aragó i abastia la ciutat de Sabadell a més de Sant Quirze del Vallès,
 Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Mollet i Santa Perpètua de la Mogoda.

Pel que fa a les altres construccions històriques que hi havia en aquest indret, l’any 1922 
s’hi varen construir les casetes per als treballadors (AHS. AMH 285, exp. 43/1920). 
Aquestes eren una obra primerenca de l’arquitecte Antoni Maria de Ferrater i Bofill, titulat 
l’any 1918, qui va ser membre del GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al
 Progrés de l'Arquitectura Contemporània). Aquestes casetes, juntament amb la del 
guarda, rebien subministrament d’aigua d’un dipòsit elevat alimentat per dos pous que es 
trobava a la subestació i que s’utilitzava sobretot per refrigerar els transformadors.

Segons imatges de l’època, a la zona sud del conjunt hi havia una escala cap a la 
carretera de Prats de Lluçanès amb els marges enjardinats.

Aquest primer edifici presenta cobertes amb volta catalana i va tenir dues ampliacions 
més fins assolir la configuració actual.

La primera ampliació es va realitzar el 1962, adossant a l’est de l’edifici original una nau 
de secció rectangular de dues plantes (34,65m de llargada, 9,25m d’ample i 11,5m 
d’alçada). En aquest nou espai s’hi varen encabir dues cabines de mitja tensió. Aquest 
nou edifici està alineat amb la façana de l’anterior, mantenint la configuració de façanes i 
finestres.

El 1978 s’ampliaren les instal·lacions amb una altra nau (7,8m de llargada, 9.25m 
d’amplada i 11,5m d’alçada) adossada a l’est de l’anterior per tal d’ampliar el parc de mitja
 tensió fins a 25KV. Aquest nou element també respectà la tipologia i alineació de façanes.
 Les façanes reflexen la forma que ve donada per les voltes. Els murs conformen pilastres
 que agrupen les grans obertures de dues en dues. La nau principal, de gran alçada no té 
forjats intermitjos. Sobre les encavallades metàl·liques descansen voltes de canó formant 

Context Central de la Catalana de Gas y Electricidad, ubicada a la carretera de Prats de Lluçanès,
 entre els barris de la Creu Alta i de Can Puiggener. L’edifici es conegué popularment pel 
nom de l’Energia.

La construcció va començar l'any 1920 segons projecte de Cipriano Sabater (AHS. AMH 
272, exp. 43/1920), enginyer en cap de la companyia, i s’inaugurà l’any 1922 amb la 
intenció de millorar la primera central situada a la zona de Can Llobet.

Cronologia 1920

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.12
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dues vessants que cobreixen la part central de la nau i que es perllonguen a banda i 
banda de la mateixa. 

L’estructura és de murs de càrrega coberts amb encavallades metàl·liques i voltes de maó 
de pla que ho cobreixen tot i arriostren la coberta.

La secció és asimètrica de forma que a una banda té una nau de menys de la meitat 
d’alçada que la principal que suporta un altra pis endarrerit. A l’altra banda es disposa un 
volum en voladiu suportat per sota amb unes encavallades en forma de mènsula i reforçat 
per unes creus de Sant Andreu. Les grans dimensions i obertures li donen gran 
lluminositat.

Ús actual Transformadors (des de 1920 fins l'actualitat)

Ús original/altres Central elèctrica repartidora

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’aquestes 
edificacions, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques constructives i 
la sobrietat compositiva.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en l'aportació de l'energia 
elèctrica a la ciutat, primer a la indústria i desprès a les llars.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Cos central de l'edifici i part de l'edifici més antiga corresponent a l'any 1920 

NP 5. DOCUMENTAL
Restes que queden de l'antiga Caseta pou de la casa xalet per als treballadors de la 
Subestació de Catalana de Gas i Electricitat, any 1922, i fonaments del xalet, ubicades en 
el solar que queda delimitat entre la carretera de Prats de Lluçanès i el carrer de Santa 
Eulàlia, per la seva vinculació amb la subestació. La regulació sobre aquests béns es 
concretarà a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de 
la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

L'Energia AI.056.EA

Bibliografia FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís: Calendari de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) (full del
 mes d'abril) Editorial: Unió Excursionista, 2008.

Endesa Distribución Eléctrica; Memoria estudio y justificativo sobre la actuación del 
elemento protegido. Sense editar, 2014.

LAUDO, D.; Sabadell dins la col·lecció Imatges i Records. Viena: 1997.

Informació històrica La primera central elèctrica de Sabadell es va posar en marxa l’any 1894, però l’augment 
de la demanada va fer que ben aviat la potència que subministrava fos insuficient. Per 
aquest motiu, Joan Brujas decidí construir una nova central de generació d’electricitat que
 es va configurar dins un sistema energètic combinat: una fàbrica de gas, per distribuir-lo, i
 una central elèctrica que també utilitzava motors de gas. D’aquesta proposta en sortí la 
societat Juan Brujas en Comandita, també dita La Energía. La nova fàbrica de gas se 
situà al carrer de Samuntada, mentre que la nova central elèctrica, que avui és la seu del
 Museu del Gas, es va construir davant mateix de l’antiga. La Central de la Catalana de 
Gas i Electricidad ubicada a la carretera de Prats de Lluçanès. L’edifici es conegué 
popularment pel nom de l’Energia. La construcció va començar l'any 1920 segons projecte
 d’en Cipriano Sabater i s’inaugurà l’any 1922 amb la intenció de millorar la primera central
 situada als indrets de Can Llobet.

En el seu moment, es va dissenyar un edifici com a clar contenidor dels aparells de 
transformació.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments de l'edifici originari de 1920, amb la totalitat dels elements 
ornamentals i decoratius originals, si s’escau, que les configuren. 

Es permet el desmuntatge del parament vertical del cos en voladís, conservant-ne la 
coberta i l’estructura metàl·lica amb les creus de sant Andreu que defineixen la volumetria 
i sistema estructural propi de l’època.

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior Es permeten les intervencions relatives a la conservació de l’edifici originari de l’any 1920 i 
les possibles actuacions a l'interior amb la construcció de forjats intermedis o 
deconstrucció d’elements posteriors a l’edifici originari.

Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

En tractar-se d'un centre transformador d'energia elèctrica, els elements associats al seu 
ús original formen part del bé catalogat i no es podran eliminar en les intervencions que es 
portin a terme. No obstant això, a partir de l'Estudi patrimonial que s'haurà de redactar 
abans de qualsevol intervenció, es valorarà la preservació d'elements de la maquinària o 
altres béns mobles concrets.

Es permeten ampliacions de sostre en l'interior del volum principal.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Imatge històrica del bé

Desconegut
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DADES BÀSIQUES

426099 y = 4601083Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Caseta de les aigües

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6213001DG2061B 888 301 PB

Camí  Fàbrica Castelló, de la, -
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Elements La planta quadrada té diferents cossos adossats. Al sud, hi ha un porxo adossat a la 
façana principal. A l'oest, un cos rectangular i al nord un cos quadrat i de la mateixa 
alçada on es troba l'estació transformadora per al funcionament de l'estació elevadora 
d'aigües. A la planta baixa hi ha el pou circular amb el sistema de bombament i al segon 
pis s’hi trobava l'habitatge del vigilant.

Les façanes es troben revestides amb morter i pintades. Les obertures segueixen una 
composició regular i uniforme marcada per uns eixos verticals. Totes les obertures, de 
perímetre rectangular i sense cap tipus d'emmarcament, són iguals. Tan sols destaca el 
porxo sustentat per dos pilars quadrats que conté la porta d'accés a la planta baixa i que 
és una terrassa a la planta pis. 

La coberta del cos principal és a quatre aigües de teules ceràmiques, amb ràfecs 
sustentats per colls de formigó.

Context La caseta de l'estació elevadora d'aigües del riu Ripoll és un edifici de planta quadrada i 
coberta a quatre aigües que es troba a la riba dreta del riu Ripoll, poc abans del Pont de la
 Salut.

Ús actual En restauració

Cronologia 1920

Ús original/altres Extracció i elevació aigua (1920-1967)

Façanes/Coberta En algunes zones, la caiguda del revestiment permet veure l'obra de maó ceràmic.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Dolent;  En el moment de la catalogació aquest edifici està essent restaurat i s'ha 
desmuntat totalment la coberta. Tot l'edifici està envoltat per bastides.

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Estació de bombament

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.13

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i proveïr d'aigua en un moment 
destacat de l'evolució de l'activitat fabril, de gran importància al llarg dels s. 
XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura territorial que es conforma al voltant de la llera 
del riu Ripoll amb d'altres infraestructures associades.

El valor resideix en la tipologia reflectida en la volumetria original i la imatge 
general externa. Destaquen l'estructura, la composició i la forma de la 
coberta, a quatre vessants, així com la disposició ordenada de les 
obertures de les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record dels 
sistemes de proveïment desenvolupats, principalment, lluny de centre.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia ARGEMÍ,M., DEU, E., 900 anys d’història de l’aigua a Sabadell: del s.XI al 1949. 
Companyia d’Aigües de Sabadell, 1999.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004. 

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Informació històrica La manca d'aigua a Sabadell per l'augment de població i la industrialització al segle XIX va
 ser sempre motiu de preocupació. El 1913, la Comissió de Foment de l'ajuntament 
decideix construir un pou de captació d'aigües per sota de la llera del riu Ripoll i bombar 
les aigües fins al templet de les aigües al carrer de Vilarrúbias. En aquest primer moment 
es va plantejar un edifici provisional de planta rodona, amb les instal·lacions a la planta 
baixa i l'habitatge del vigilant a la planta pis. El 1920 es decidí construir un edifici definitiu i
 s'edificà l'actual, que també tindrà la sala de bombeig a la planta baixa i la casa del 
vigilant al primer pis. Un cop construïda la Torre de l'Aigua, es va bombar aigua fins 
aquest dipòsit més proper.

Fins al 1952, la caseta estigué a ple funcionament, però la pressió amb què arribava 
l'aigua procedent del Llobregat en féu baixar el rendiment. El 1963, després de les 
inundacions de l'any anterior, es van fer obres de neteja i adequació. El 1967, amb 
l'arribada d'aigua del Besós, deixà de funcionar. Tot i això, actualment s'utilitzen part de 
les instal·lacions per pujar l'aigua a la zona del Taulí i usar-la pel reg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un element associat a les infraestructures hidràuliques del 
riu Ripoll.

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Caseta de l'estació elevadora d'aigües

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Fàbrica Vicenç Planas AI.058.EA

DADES BÀSIQUES

424940 y = 4598958Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5092001DF2959H 2.959 2.950 PB

Carrer  Viladomat, de, 170-172
Carretera  Molins, de, 101
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Renom i Costa, Josep

Elements Totes les naus tenen les mateixes característiques, i es disposen de nord a sud, amb 
entrades al carrers Viladomat pel sud i Cellers i carretera de Molins de Rei pel nord.

Les façanes nord i sud també tenen les mateixes característiques, amb un plafó 
rectangular en horitzontal a la part superior de cada nau. Tot el contorn superior de les 
façanes és resseguit per una filera de rajola, que sobresurt lleugerament de la façana. Als
 dos plafons del carrer de Cellers encara s’hi veu el cartell “Planas”. Per sota d’aquest 
cartell, hi ha tres mòduls d’obertures, un centrat i un a cada banda d’aquest. El mòdul 
central el constitueixen quatre finestres verticals estretes, amb una breu separació entre 
elles. Els mòduls laterals presenten obertures molt similars, però en un nombre de tres a 
cada banda dels portals d’entrada. L’alçada de les obertures laterals disminueix a mesura
 que s’allunyen de l’eix de la nau, ja que segueixen la forma de la coberta. Aquests mòduls
 d’obertures es troben dividits en dos trams verticals, aproximadament a l’alçada de la part 
inferior de la coberta. Per la part inferior, aquestes finestres arriben fins a aproximadament
 2m del terra.

La majoria de les façanes presenten grans portals d’accés per a vehicles que afecten les 
obertures descrites, de manera que n’anul·len els trams inferiors depenent de la situació 
dels portals, que no és uniforme.

La façana est del complex, al carrer de Permanyer, no presenta cap finestra. Només els 
marcs d’obra coincidents amb els pilars de les encavallades i un ràfec a tota la part 
superior de quatre fileres de maons que sobresurten més a mesura que guanyen alçada. 
La única obertura d’aquesta façana és un gran portal, posterior a la construcció de les 
naus, que s’obre a la part central.

De les quatre naus, la que queda més a l’oest presenta diferent alçàries, fruiit de 
modificacions posteriors a la seva construcció. Així, la zona sud presenta la mateixa 
factura que la resta de naus, però pocs metres al nord, guanya alçada. A la zona nord, la 
nau és de planta i pis, i acull un establiment de restauració amb coberta a tres aigües. La 
façana lateral del carrer de Permanyer és pràcticament cega, amb un ritme clar i 
homogeni definit per unes pilastres que coincideixen  amb els recolzaments estructurals. 
L’espai entre pilastres es divideix en tres parts alternativament, mitjançant uns matxons de
 menor dimensió. A les façanes dels testers es repeteix la modulació amb franges verticals
 estretes definides per matxons, i s’aprofita per obrir-hi finestres. Les tres façanes de la 
nau presenten un tractament unitari tant d’elements d’ornamentació, com de materials o 
volums, amb una composició simètrica d’obertures en la façana de cada nau.

Les façanes són arrebossades, amb elements ornamentals de cornises i pilastres 
realitzats amb la mateixa obra de fàbrica de maó de la paret i acabat arrebossat. El 
coronament dels paraments és acabat amb rajola ceràmica. Es poden trobar 
despreniments de l’arrebossat en vàries zones. La façana d’una de les naus del carrer de

Context Són quatre naus d’una planta, cobertes a dues aigües amb façana als carrers de 
Viladomat, Permanyer, Cellers i carretera de Molins de Rei. Donat que aquesta última via 
talla perpendicular l’ordenament urbanístic de la zona, les naus s’adapten al polígon 
resultant.

Cronologia 1922

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.14
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 Cellers ha estat recentment revestida amb morter monocapa. La part superior del 
coronament dels testers de les naus de la façana del carrer de Cellers conté una inscripció 
amb la denominació inicial de la fàbrica amb lletra del mateix estil del conjunt.

La coberta de les naus és a dues aigües, que desguassen als laterals, amb alguns 
lluernaris distribuïts en la llargada de la nau. Està acabada amb plaques ondulades de 
fibrociment, amb l’excepció d’una de les naus que és acabada amb teula àrab ceràmica.

Ús actual Diferents industrials

Ús original/altres Indústria tèxtil (1922-1974)

Façanes/Coberta Revestiment del parament vertical en un estat de conservació regular. S'aprecien 
desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Degut a problemes amb els desguassos de l'aigua de pluja de les cobertes i al 
deteriorament de l'arrebossat de morter en els sòcols especialment.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació ( de sostre)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

Es permeten les ampliacions de superfície construïda (ampliació de sostre) sempre que es 
preservin la volumetria protegida i els valors patrimonials del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a una carretera com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de les cobertes, així com les obertures 
de les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Naus, quatre, delimitades en el plànol normatiu
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

BENGOECHEA, S.: Empreses i empresaris sabadellencs durant la Guerra Civil,, dins 
Arraona, 32, 2009.

CALVET, J.; RIBÉ, G.: SOLER, G.; El conjunct industrial de l’antic vapour de cal Marcet I 
de la fàbrica de Vicenç Planas). Sabadell: Associació d’Enginyers de Catalunya, 2002.

CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2000.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

SOLER, Glòria: El vapor de cal Marcet. dins Tres exemples d'arqueologia industrial a 
Sabadell. Quaderns d'arqueologia, núm. 3, Museu d'Història de Sabadell, 2003.

Informació històrica Les naus que ens ocupen van ser en bona part construïdes l’any 1922 per l'arquitecte 
Josep Renom Costa. En un principi, el projecte inicial contemplava 4 naus de les que, la 
que es troba més a l'oest, era més curta i no tenia façana a la Ctra. de Molins de Rei.

Vicenç Planas Miquel va muntar una petita fàbrica de teixit amb 12 telers al carrer de l’Illa,
 on hi apareix tributant a les matrícules industrials des del 1903. L’any 1916 va ampliar les 
instal·lacions amb una filatura de carda. Possiblement en aquell moment, ja estava 
instal·lat al barri de Gràcia, ja que la documentació més antiga d’aquest industrial en 
relació a aquesta zona són les llicències per motors dels anys 1915 i 1919, i el situen al 
carrer de Sant Ferran i a la Ctra. de Barcelona.

El 1920, llogà espai al vapor Marcet. A la matrícula industrial però, encara el relaciona 
amb el carrer de Sant Ferran com a domicili propi.

A partir del 1923, comprà a la SA Marcet la part del conjunt fabril acabada de construir i 
dos anys més tard, disposava de 114 telers, 1850 fusos de carda i 2175 fusos d'estam i 
seccions d'acabats i tints.

Entre 1924 i 1931, l’empresa va estar dirigida per Artur Planas Fortuny, fill de Vicenç 
Planas. A la mort d'aquest, sembla que hi havia problemes financers i l’any 1939 passà a 
anomenar-se Nieto de Vicente Planas.

EL 1947 sense haver pogut solventar els problemes, es van suprimir part de la filatura de 
carda i totalment la d'estam.

L’any 1961 tenia 1060 fusos i 107 telers. L'últim gerent en el moment de tancament els 
anys 1974 i 75, va ser Vicenç Pano Planas.

Segons indica Soletat Bengoechea al seu estudi, durant la Guerra Civil en aquesta 
empresa s’hi varen reparar tancs i blindats, tot i que segons fonts orals (sr. Pere Mañé) 
situaven aquesta activitat a les naus de can Marcet al carrer de Cellers, entre Jacint 
Verdaguer i Reina Elionor.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

objecte de protecció física.
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Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

426071 y = 4598549Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Domedel

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6287002DF2968H 1.366 3.001 PB+1

6287019DF2968H 1.845 2.273 PB+2

Carrer  Ferrer de Blanes,de, 9
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Antonio Trallero

Elements És un edifici amb coberta de dues aigües que presenta, a nivell de façana, dos àmbits 
clarament diferenciats. La planta baixa és de maó pla en horitzontal, vist, que fa un relleu 
consistent en una filada de cada set disposada en baix-relleu. A la part inferior de la 
façana hi ha un sòcol de pedra de mida mitjana i de diferents colors. A la part central hi ha
 una entrada per vehicles, amb porta metàl·lica basculant, i també una entrada per al 
personal a l’est d’aquesta. També s’hi obren unes finestres allargades a la part superior, 
de dues fileres de panots de vidre.

La resta de la façana presenta un gran marc de pedra que la divideix horitzontalment en 
dues parts idèntiques. La part interior del marc són columnes rectes, també de plaques de
 pedra, que separen un seguit de franges de finestres que s’obren en angle de 45 graus 
cap a l’oest. Són finestres verticals, estretes i no practicables.

A la façana sud s’hi obren una filera de petites finestres quadrades. 

La façana principal de l’edifici es troba composta jugant amb els materials i volumetries de
 planta baixa i plantes pis. La composició té trets de caire racionalista per la distinció de 
materials i composició entre basament i plantes pis, ambdues tractades com a gran àrees.

Té un basament d’obra vista amb ressalts horitzontals cada set filades, realitzats amb 
l’enretirament d’un filera del pla general de façana. 

El pany superior vidriat, ocupant les plantes pis, està emmarcat perimetralment per marc 
de formigó vist. Les obertures, lleugerament firades del pla de façana, s’emmarquen 
verticalment per franges de formigó, donant una aparença de lames.

Context És una nau de factura moderna, de planta baixa i tres pisos amb façana al carrer de Ferrer
 de Blanes, a l'eixampla dreta de l'avinguda de Barberà.

Ús actual En desús (des de 2012)

Cronologia 1962

Ús original/altres Indústria tèxtil (1962-anys 70'-80' del segle XX)/ Magatzem i venda de materials de 
construcció i sanitaris (1983?-2012)

Façanes/Coberta La disposició de les lames verticals prefabricades de les façanes que se situen formant les 
obertures de les finestres en disposició també vertical, per la manca de manteniment 
provoca el trencament dels vidres i la possible caiguda accidental a la vorera. Per aquest 
motiu s'ha disposat una protecció en tota l'estructura que conforma l'obertura.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Moviment Modern; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.15

Valor històric Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica La fàbrica va ser construïda al 1962 per Inmobiliaria Industrial SA, segons un projecte 
d'Antonio Trallero (AHS. D4-13579, exp. 2811/1962).

Tot i que a nivell de cadastre l'adreça és l'actual, a nivell de projecte constructiu es va 
presentar com una ampliació de la fàbrica que es troba al carrer de Calders número 55, 
que va ser construïda el 1948 segons projecte de Josep Salvador. Aquest conjunt 
industrial aniria creixent posteriorment, entre la dècada del 50 i el 60 del segle XX, com 
una inversió immobiliària per a llogar espais.

Sembla que inicialment va ser una empresa tèxtil.

L’any 2012 tancà l'empresa Domedel SA, que estava ubicada dins el conjunt industrial 
entre Calders i Ferrer de Blanes. Creada el 1983, es dedicava a la venda de sanitaris, 
fustes i material de construcció. En el moment del seu tancament tenia 50 persones en 
plantilla.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració i/o Rehabilitació sense alterar els 
valors patrimonials del bé; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements definidors de la 
tipologia, com les fusteries verticals orientades, per a la comprensió del bé); Millora

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida. S'hauran de respectar la 
geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els tancaments associats al 
bé original, així com els seus materials; el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps).

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics: 
forjats i pilars.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a una carretera (vial de comunicació) com estructura estratègica 
per la indústria i el comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s Estructura  tipològica essencial determinada per:
- Façana al carrer de Ferrer de Blanes
- Estructura portant formada pels forjats i pilars de formigó armat
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Fotografia del bé Vista aèria

GoogleEquip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425733 y = 4599930Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Fàbrica de pastes "La Pureza"

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5802009DG2050B 223 712 PB+1

Carrer  Sant Joan, de, 28
Carrer  Mestre Rius, del, 9
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Eduard Ma. Balcells i Buïgas, arquitecte

Elements Donat que els carrers en aquesta zona no segueixen una disposició de quadrícula, l’edifici
 presenta una planta poligonal. Ambdues façanes però presenten els mateixos elements, 
sobretot per sobre de la planta baixa. Així al carrer de Sant Joan, les obertures 
s’organitzen en tres línies verticals al cos central de la façana amb elements arquitectònics
 que simulen una doble pilastra a banda i banda, amb ràfec motllurat al coronament de les
 façanes. Les finestres dels pisos presenten una barana de pedra amb petites columnes 
amb capitells cúbics, amb elements ceràmics de color verd a la part superior i inferior de 
cadascuna.

La façana del carrer del Mestre Rius, en ser més ampla, presenta aquest mòdul fins a tres
 vegades. El mòdul central més ampla perquè l’edifici, a nivell de terrassa, presenta un cos
 central cobert a dues aigües que s’aixeca per sobre del nivell de la terrassa i que afecta la
 disposició de la façana.

A l’extrem nord de la façana pel carrer de Sant Joan, hi ha una porta de registre de forja, 
amb arc de mig punt. En el cos principal els finestrals rectangulars s’agrupen en franges 
verticals de tres en tres, definides per pilastres de diferent gruix. La part superior del 
parament compta amb una cornisa prominent. 

D’altra banda, a la planta baixa del carrer del mestre Rius els agrupaments de tres 
obertures s’unifiquen en una de sola, que actualment dóna cabuda als aparadors de 
diversos locals comercials. Els altres dos cossos compten amb una distribució d’obertures
 organitzada per un eix vertical, amb una ornamentació més austera. La composició de les
 façanes del cos principal és clarament simètrica, i posa èmfasi en la verticalitat de l’edifici,
 amb trets de caire modernista secessionista.

La totalitat de la façana és arrebossada i pintada, amb alguns elements ornamentals de 
ceràmica vidrada i pedra artificial. El coronament de la façana del cos principal en el carrer
 del mestre Rius compta amb una peça ornamental de ferro forjat. 

En el cos principal, els forjats es resolen amb forjats de biguetes metàl·liques i revoltons 
d’arc rebaixat. L’estructura del cos principal s’organitza amb tres crugies paral·leles al 
carrer de Sant Joan. Els paraments interiors del cos principal són acabats enguixats i 
pintats.

Context És un edifici de planta i dos pisos a la cruïlla dels carrers de Sant Joan i del Mestre Rius, 
al centre de la ciutat, amb entrada per aquest darrer. Sobretot pel que fa a la planta baixa, 
l’edifici ha estat molt modificat, ja que acull nombrosos locals i comerços.

Ús actual Seu entitat / comerç / oficines (des de 1955)

Cronologia 1915

Ús original/altres Fàbrica de pasta (des de 1915)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.29.AM Carrer del Mestre Rius / 
V.50.AM Carrer de Sant Joan

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.16
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Estructura/Interior l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Informació històrica L’any 1882 es va instal·lar en aquest mateix indret, però amb façana al carrer Sant Joan, 
ja que el carrer Mestre Rius encara no estava construït, una màquina de vapor de 2CV per
 a la fàbrica de pastes d’en Miquel Pi Blasco.

L'edifici presenta façana al carrer de Sant Joan, Mestre Rius i Borriana, de manera que es
 començà a construir amb posterioritat a l'obertura del carrer, a partir de 1912.

Segons un projecte d’Eduard Ma. Balcells i Buïgas, l'edifici de fabricació de pastes “La 
Pureza” es construí el 1915. Popularment, era coneguda com cal Fideuer.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Cal preservar, si s’escau, altres elements singulars i representatius de la tradició 
sabadellenca com les reixes, baranes, paviments originals, altres elements de forja, 
ceràmics i/o característics de l’estil i l’època de construcció de l’immoble.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial, no tèxtil, al llarg dels s. XX a la ciutat.

Testimoni de l'evolució i transformació de l'estructura urbana a l'entorn del 
teixit històric central. Es reflecteix, també, la posició propera a una 
important via de comunicació, el carrer de la Indústria, estratègic envers el 
desenvolupament de ciutat.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització i 
el comerç, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria diferenciada del sector tèxtil, 
envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici original de Cal Fideuer

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions de l'element
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell 
(1838-1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

ROMERO, J.M.; L'arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas: una aproximació a l'obra 
sabadellenca , dins Arraona, 26, 2002.

La fàbrica ja apareix al registre d'activitats de 1919-20 a nom d’en Joaquim Sabater, que 
tenia despatx a la Pl. Major número 41 i fàbrica amb 7 treballadors al carrer de Sant Joan.
A 31 de desembre de 1936, en Sebastià Boix Obach donà de baixa dues premses per 
pasta de la fàbrica de pastes La Pureza, propietat de la vídua de Joan Sabater. Tot i així, 
torna a aparèixer a les matrícules industrials i, a finals dels anys 40 del s.XX amb el nom 
de "Pastas alimentarias Sabadell, SL".

En el moment de la catalogació, aquest edifici acull les dependències de l'Orfeó de 
Sabadell, ubicades al primer pis des de l'any 1955-1956. Al pis superior hi ha un habitatge 
i a la planta baixa, diferents comerços.
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Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

424734 y = 4599012Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Bisnova, S.A.

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4892301DF2949G 3.102 4.308 PB+2

Rambla  Ibèria, d', 139
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Antonio Trallero

Elements L’edificació presenta una planta de forma triangular, donada la disposició dels carrers, 
amb una nau paral·lela a cada façana (cobertes a doble vessant) i un espai interior amb 
cobertes més anàrquiques. 

Tota l’estructura és de planta baixa excepte un cos de planta i dos pisos que es troba a la 
cantonada de la Rambla Ibèria amb el carrer de Quintana. Al petit xamfrà que fa la 
construcció en aquest extrem s’hi troba l’entrada a les oficines. 

El volum de les oficines, com la resta de façanes, és una construcció de maó vist i la part 
central del xamfrà, on s’hi ubica la porta d’accés i les finestres, està emmarcat per una fila
 de placa de pedra. La part interior del marc, el maó és de color diferent (groguenc). Les 
finestres del primer i segon pis tenen la mateixa amplada que la porta i en segueixen la 
vertical, i estan dividides en tres parts verticals amb dues fileres de placa de pedra.

Les dues façanes laterals del cos d’oficines presenten tres fileres de finestres iguals, a 
planta i als dos pisos quadrades. Les de la planta baixa de panots de vidre i als pisos amb
 persiana enrotllable. Tot el cos de finestres està emmarcat, com en el cas de la porta. 
Entre finestres, l’arquitectura simula la presència de pilastres.

La part inferior de tot el perímetre del complex presenta un sòcol de llambordes alineades
 horitzontalment. Les tres façanes presenten uniformitat, i s’hi obren grans finestrals 
quadrats, de 15 línies de panots de vidre en horitzontal, i dos portals metàl·lics per a 
l’entrada de vehicles, un a la Rambla d’Ibèria i l’altre al carrer de Cellers. La totalitat de 
façanes de les naus, de planta baixa i planta pis, compten amb obertures seriades amb 
estrets brancals de pedra artificial. La seriació d’obertures s’unifiquen per l’emmarcament 
general també amb pedra artifical. 

L’accés a l’edifici, donant a la Rambla Ibèria, es troba al cos de planta baixa i dues plantes
 pis. El tractament de les obertures d’aquest cos segueix el ritme i composició dels 
esmentats, amb l’aparició de doble emmarcament abraçant àrees d’obra vista de tonalitat
 més clara.

En resum, la composició de les façanes té trets de caire racionalista, atesa la distinció de
 materials, tractament acurat de ritme d’obertures i unificació de panys de façana tractades
 com grans àrees i el coronament unitari del conjunt d’edificis. 

Les cobertes són inclinades acabades amb plaques de fibrociment.

Context Conjunt de naus que ocupen la illa compresa entre els carrers de Cellers, Quintana i 
Rambla Ibèria, al barri de Gràcia.

Ús actual Fàbrica conductes ventil·lació (des de 1990)

Cronologia 1957

Ús original/altres Construccions mecàniques (1957- fins a finals dels anys 80' del segle XX)

Façanes/Coberta Les façanes presenten un bon estat en els paraments d'obra de fàbrica que les 
conformen. Contràriament, les estructures dels grans finestrals presenten molts vidres 
trencats al llarg de la seva disposició, en totes elles.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció faria preveure un manteniment correcte de 

Estat conservació Bo;  Llevat de desperfectes en la vidreria dels finestrals.

Estil i Època Racionalisme industrial de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.17
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Estructura/Interior l'estructura principal i distributiva de l'edifici. Tot i això, es desconeix la situació real de 
conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat 
modificades en el temps o degradar-se en els últims anys per manca de manteniment.

 

Informació històrica El conjunt industrial va ser construït el 1957 per l'arquitecte Antonio Trallero 
(AHS.D4-13746, exp. 738). L’any 1972, el propietari era Explotaciones Industriales 
Inmobiliarias SA i Talleres Fontanet n’era llogater de tota la superfície des del 1957. Era 
una empresa de construccions mecàniques per a la indústria tèxtil.

En el moment de la catalogació, ubica l'empresa Sisnova (Sistemas de Ventilación Nova 
SA) que està en liquidació. Aquesta empresa va ser fundada el 1990 i es dedicava a la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció, Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

S'admeten les ampliacions de sostre i de volum, d'acord amb allò que estableixi el 
planejament urbanístic, amb respecte pels valors patrimonials del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a la Rambla d'Ibèria com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria de construccions mecàniques 
pel sector tèxtil, envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Conjunt de forma triangular constituït per les construccions situades en el perímetre de la 
parcel·la format per: 
- Edifici d'oficines 
- Naus perimetrals

NP 5. Documental
Resta de construccions i espais lliures
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Bibliografia DEU, E. La indústria metal·lúrgica i de construccions mecàniques a Sabadell. Sabadell: 
Fundació Banc Sabadell, 2005.

fabricació de conductes de ventilació entre altres productes.
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ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

424862 y = 4599134Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5393401DF2959H 672 807 PB+1

5393416DF2959H 856 848 PB

5393402DF2959H 732 866 PB+1

5393420DF2959H 782 950 PB+1

5393403DF2959H 1.480 1.728 PB+1

Carrer  Pau Claris, de, 165
Carrer  Federic Soler, de, 69-75
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Antonio Trallero, arquitecte/ SA Marcet, promorts

Elements L’estructura consta de vuit espais contigus disposats de nord a sud, que limiten, tots, pel 
nord amb una nau de planta i pis, amb coberta a quatre aigües, situada paral·lela al carrer
 de Pau Claris i que n’ocupa tota la façana.

Cinc dels vuit espais contigus esmentats són coberts a una vessant, amb coberta en 
forma de dent de serra però de molt poca alçada, amb entrada de llum per l’est. Els altres
 espais presenten coberta pràcticament plana.

Pel que fa a les tres façanes, la del carrer de Permanyer presenta un seguit de finestrals 
quadrangulars que s’obren en una façana de planta baixa de maó pla en horitzontal.

A la façana nord, del carrer de Pau Clarís, s’hi obren quatre portals per a vehicles que 
corresponen a quatre empreses diferents. A la planta pis, una filera contínua de finestres. 
Totes les obertures estan emmarcades per una filera de maons.

La nau del nord presenta dues alçades diferents, de manera que la meitat de l’oest 
presenta una menor alçada, tot i tenir també planta i pis.

La façana del carrer de Frederic Soler presenta 11 grans finestrals de 12 fileres de panots
 de vidre en horitzontal, i dos portals metàl·lics basculants. Les finestres estan 
emmarcades per la part superior i inferior per una filera de làmines de pedra. La façana és
 de maó pla en horitzontal, i a la part inferior, presenta un sòcol de pedra de mida mitjana 
disposades en mosaic. 

La totalitat de façanes de les naus laterals de planta baixa compten amb obertures 
seriades amb estrets brancals d’obra vista. La seriació d’obertures s’unifiquen per 
l’emmarcament general amb pedra artifical. 

La nau central, de més alçada, compta amb obertures corregudes a planta pis, amb 
brancals i voladís superior continu en formigó, i portals puntuals d’accés rodat a planta 
baixa. La composició de la façana té trets de caire racionalista. 

La configuració de les façanes es caracteritza per la distinció de materials i joc de 
col·locació d’un mateix material, donant textures d’acabat ben diferents, amb un 
tractament acurat de ritme d’obertures i unificació de panys de façana tractades com 
grans àrees. Disposa d'un sòcol aplacat amb pedra a tall rodó de petites dimensions i 
panys generals d’obra vista, jugant amb la seva col·locació i cromat. Els emmarcaments 
d’obertures estan fets amb pedra artificial clara i brancals d’obra vista. La totalitat de les 
façanes tenen una composició i tractament unitari, amb un coronament unitari del conjunt 
d’edificis.

Context Complex industrial entre els carrers de Pau Clarís, Frederic Soler i Permanyer, al barri de
 Gràcia, i que n’ocupa bona part de la superfície nord de l'illa i que acull diferents 
empreses.

Ús actual Industrial. Construccions mecàniques

Cronologia 1959

Ús original/altres Industrial. Construccions mecàniques (des de 1959)

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme industrial de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.18
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Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, realitzats en obra de fàbrica. S'estima un bon 
estat general de la coberta a través de la imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Atesa la claredat tipològica d'aquesta construcció tot fa indicar un manteniment correcte 
de l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació

Informació històrica El conjunt industrial va ser construït l’any 1959 per l'arquitecte Antonio Trallero, segons 
sol·licitud presentada per SA Marcet amb seu a pocs metres d'aquest conjunt.

L’any 1972, el propietari era Inmobiliaria Arrahona SA i el llogater de tota la superfície 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a la Rambla d'Ibèria com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil i 
auxiliar en el “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria de construccions mecàniques 
pel sector tèxtil, envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura compositiva dels volums perimetrals originals amb les respectives façanes

NP 5. DOCUMENTAL
La resta del conjunt interior
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Bibliografia DEU, E. La indústria metal·lúrgica i de construccions mecàniques a Sabadell. Sabadell: 
Fundació Banc Sabadell, 2005.

Comes SA (Construcciones Mecánicas del Estambre SA) des de 1964. Hi ha constància 
de fitxes de maquinària des del maig de 1958 i les següents són de trasllat i ampliació del
 6 de març del 1959. L'última ampliació de maquinària tingué lloc al desembre de 1969. 
Amb tot, sembla que les instal·lacions ubicaven tallers per a la construcció de maquinària 
tèxtil de SA Marcet, que es convertí més endavant en Construcciones Mecánicas del 
Estambre SA.

Segons les imatges del parcel·lari de 1972, tot el conjunt funcionava com una sola unitat. 
En el moment de la catalogació i a nivell de tractament de façanes, sembla que els 
números 147 i 157 funcionen com una unitat separada de 163-165. A nivell de cadastre, 
cada número es presenta per separat, de manera que hi consten 4 fitxes de cadastre.

Actualment ubica diferents industrials. Construcciones Mecánicas del Estambre SA, 
segons hem pogut veure, es va constituir al 1952 i encara presenta com a seu social 
l'adreça de Pau Claris número 165.
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Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Antic dipòsit del gas - L'Energia AI.063.EA

DADES BÀSIQUES

425891 y = 4598300Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Fàbrica del gas "La Energia SA"

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6085012DF2968H 868 859

6085001DF2968H 12.185 6.966

6085011DF2968H 173 173

6085010DF2968H 173 173

6085009DF2968H 87 88

Carrer  Buxeda, de, 182
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Antic dipòsit del gas - L'Energia AI.063.EA

Francesc Izard, enginyer/ Juli Batllevell, arquitecte

Elements Segons el llibre "Juli Batllevell, un gaudinià oblidat" de Josep Casamartina, només queda 
del projecte inicial la porteria i la nau principal. Els antics dipòsits de gas i altres 
edificacions ja han desaparegut.  La nau és de maó pla en horitzontal, amb coberta a dues
 aigües de uralita amb nombroses torretes cilíndriques de ventilació distribuïdes a la part 
alta de la mateixa.

La façana de la nau al carrer de Buxeda presenta 12 finestrals verticals d‘arc rebaixat en 
plec de llibre distribuïts uniformement. A la part superior de les obertures, a banda i banda 
i just sota l‘arcada, hi ha elements decoratius que consisteixen en tres maons, disposats 
en pla i per la banda estreta, que sobresurten de la façana de forma creixent. Els quatre 
extrems de les obertures presenten uns blocs de pedra, quadrats a la part inferior i 
poligonals a la part superior. Totes les finestres presenten una reixa instal·lada 
posteriorment a la seva construcció, tal i com fa evident les restes de ciment als 
ancoratges a la façana.

L‘entrada és un barri situat a pocs metres de l‘extrem sud de la nau, de manera que al sud
 de l‘entrada s‘hi situa un mòdul de la nau (la porteria), de les mateixes característiques i 
coberta a quatre aigües.

A l‘est de la nau i cap a l‘interior de la illa, hi ha un gran pati amb una grua a la part 
central. A la zona del carrer del Bruc, hi ha dues naus de factura moderna i dos pisos 
d‘alçada contigües disposades paral·lelament a la façana. Ambdues amb coberta de doble
 vessant. Aquestes naus no ocupen tota la llargada de la façana, sinó només els dos 
terços del sud. La nau que conforma la façana, al seu terç nord, té una configuració molt 
diferent. És de menor alçada i amplada, i de factura de maó pla en horitzontal (sense 
obertures), cosa que indicaria una cronologia semblant a la façana del carrer de Buxeda. 
Les naus modernes presenten una obertura contínua a la part superior que actua com a 
ventilació. Una tercera nau, de característiques similars, es disposa a continuació 
d’aquestes però perpendicularment a les mateixes, tancant l’espai de les instal·lacions pel
 sud.

Context En el moment de la catalogació, les instal·lacions ocupen bona part de l‘illa entre els 
carrers de Vergós, Buxeda, Pare Fita i Bruch a l'Eixample de Sabadell. L‘accés es troba al
 carrer de Buxeda, on s‘hi conserva una nau original paral·lela al carrer.

Ús actual Industrial

Cronologia 1899

Ús original/altres Fàbrica de gas (des de 1899)

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, així com dels elements que la configuren 
(parament, fusteries i reixes dels finestrals). S'estima un bon estat general de la coberta a 
través de la imatge expressada en la visió parcial del bé.

Entorn/Jardí La resta de les edificacions properes presenten característiques similars en l'estat de 
conservació.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Modernisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.19
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Informació històrica L’any 1899, Joan Brujas Pellisser va fundar "La Energia", empresa destinada a la 
fabricació d'energia. Paral·lelament, va crear La Electricidad juntament amb Frêne i 
Agazzi, que es dedicaria a la fabricació d'aparells per a instal·lacions elèctriques.

La Energia es fusionà amb Gas de Sabadell, conservant el nom de la primera, fins el 
1913, quan passà a formar part de Catalana de Gas y Electricidad, que absorví també 
d'altres com La Propagadora de Gas de Premià de Mar i Terrassa. Després de diferents 
canvis, el 1991 passà a Gas Natural. Tot i aquests canvis, La Energia, podria haver 
funcionat a nivell administratiu fins a 1983.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé (com per exemple, la 
coberta d'uralita).

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les Intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt emblemàtic per la contribució en la lectura de la formació, evolució 
i transformació de l'estructura de l'Eixample de la ciutat de Sabadell a 
través de les implantacions dotacionals de les infraestructures referents per 
la indústria i la ciutat.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió dotacional vinculada a la 
industrialització i el comerç, reflex de l'activitat i el dinamisme de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edificacions originals amb façana al carrer de Buxeda:
- Nau longitudinal
- Edifici de la porteria, de planta pentagonal 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Bibliografia CASAMARTINA, Josep: Juli Batllevell, un gaudinià oblidat. Fundació Gas Natural: 2011.

Pel que fa al projecte de l'espai fabril, a "Juli Batllevell, un gaudinià oblidat" (Josep 
Casamartina) s’hi esmenta que el projecte està signat per l'enginyer Francesc Izard, però 
que la feina a nivell d’arquitectura la va realitzar Juli Batllevell, tot i que no està signat per 
ell.

El mateix passà amb l'actual edifici del Museu del Gas i amb la nau on s’hi conserva la 
locomòbil semifixa de La Mercantil Sabadellense SA, en el vapor Buxeda Vell. Aquests 
projectes estan signats per Izard, però a nivell arquitectònic, presenta tota una sèrie de 
característiques que fan atribuïble l'obra a Batllevell.

Al parcel·lari de l'any 1972 s’hi recull que és un espai entre els carrers Buxeda, Pare Fita,
 Vergós i Bruc de 12520m2 de superfície dels que només n’estan construïts 3340m2. En 
aquell moment, s’hi descriu una sèrie d'instal·lacions com càmeres gasomètriques, 
soterranis, oficines, lavabos, vestidors, habitatge (aquest abandonat), etc. El propietari era
 en Josep Cervera Barberà i les instal·lacions són de La Energia SA, i es tracta d'una 
estació de Catalana de Gas y Electricidad SA.

Segons podem veure a la fitxa actual del cadastre (2016), la parcel·la no té propietats al 
carrer pare Fita ni al carrer de Vergós, i la seva superfície és de 12185 m2.

Estudi/s patrimonial ROIG DEULOFEU, Albert: Estudi documental i històric artístic Fàbrica del gas "La Energia 
SA". ARRAGO SL. Sabadell, gener 2018.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

424971 y = 4599179Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5194801DF2959H 11.224 14.828

Carrer  Pau Claris, de, 100
Carrer  Jacint Verdaguer, de
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Conjunt / Ambient El conjunt està presidit pel pati, on es situen els molls de càrrega i descàrrega, i al fons, 
l’edifici d’oficines presidit per un fris escultòric que representa la indústria i el comerç 
tèxtils.

L’entrada principal es troba a l’extrem est de la façana del carrer de Pau Claris, per un pati
 rectangular en disposició nord-sud amb un cos cobert a quatre aigües a l’extrem nord i 
que en el seu moment ja va funcionar com a despatx. A l’est de l’entrada, ocupant el 
xamfrà de la carretera de Molins de rei, dues naus contigües amb coberta de doble 
vessant, de la mateixa llargada que el pati més el cos de l’entrada. La resta de la 
superfície presenta uniformitat en la coberta, de dents de serra sobre estructura metàl·lica
 en disposició est-oest, estructura que permet l’entrada de llum zenital.

A la façana nord, al carrer de Riu-sec, hi ha la xemeneia amb una alçada total de 33,44 m 
i va ser construïda en 1947. Aquesta xemeneia presenta base de prisma rectangular molt 
alt (sobresurt per sobre de la teulada de les naus) acabada en cornisa formada per un 
graonat invertit en el que la tercera línia inferior mostra uns maons verticals en diagonal de
 manera que presenta disposició en serra. Per sobre de la base s'aixeca el cos cilíndric de 
la xemeneia, més ample a la base que al coronament. El coronament presenta un graonat
 de maons invertits de manera que el superior sobresurt més i forma una anella amb dues 
línies de maons. A partir d'aquest punt, continua unes línies més de cilindre fins a la boca.

Les façanes dels carrers Jacint Verdaguer, Riu-sec i Permanyer no presenten finestres de 
forma regular, donat que la llum hi entra per la coberta. La façana de Pau Claris en canvi, 
sí que presenta finestres rectangulars per sobre del sòcol i en disposició horitzontal. Són 
de grans dimensions i protegides amb reixa de malla metàl·lica.

La façana del carrer de Pau Claris i Permanyer presenten dos ordres horitzontals. A la part
 inferior, hi ha un sòcol d’entre 1 i 2,5m d’alçària, (segons la cota del carrer, que fa 
pendent cap a l’oest) de carreus de pedra de mida mitjana en horitzontal combinat, a la 
part inferior, amb pedra disposada en mosaic irregular. El sòcol limita per la part superior 
amb un perfil de la mateixa pedra. Aquest mateix sòcol s’estén per dos terços a l’oest de 
la façana nord, on hi presenta només la disposició en mosaic. A mesura que la cota del 
carrer baixa, hi ha finestres de la mateixa factura que les descrites anteriorment, inserides
 a la zona del sòcol. Contràriament a la majoria d’obertures (fruit de l’adaptació de l’espai 
com a oficines), aquestes eren presents ja a la construcció de la nau, donat que els 
carreus del sòcol es disposen verticalment sobre les obertures, emmarcant-les. Així 
mateix, el marc inferior de les mateixes el constitueix una placa de pedra en horitzontal 
que sobresurt lleugerament de la façana. Les finestres guanyen en alçada a mesura que 
s’acosten a la cantonada de Pau Claris amb Permanyer, i segueixen per la façana de 
Permanyer en alçada decreixent a mesura que s’acosten a la cantonada amb Riu-sec.

Hi ha un accés per a vehicles al carrer de Jacint Verdaguer (prop de la cantonada amb 
Riu-sec) i un altre al carrer de Permanyer (prop de la cantonada amb Pau Claris).

Context Fàbrica ubicada al barri de Gràcia. Ocupa tota la illa entre els carrers de Jacint Verdaguer,
 Riu-sec, Permanyer i Pau Claris, amb un xamfrà a la Carretera de Molins de Rei.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.20

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Xemeneia de la Fàbrica MarcetAI.064.01.EA
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Fàbrica Marcet AI.064.CA

L’angle nord-oest de la nau fou adaptat com a gimnàs municipal, de manera que també hi
 ha l’entrada pels usuaris de la instal·lació, així com obertures rectangulars disposades 
horitzontalment a la part superior de la façana.

L’interior de les naus es caracteritza per les cobertes de dents de serra, sustentades per 
uns pilars metàl·lics, que permeten una bona il·luminació dels recintes i la generació 
d’espais diàfans.

Ús actual Oficines municipals, Policia municipal, Gimnàs municipal

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (cicle complet) (1942-1978)

Estat conservació Bo 

Informació històrica El 1884 es creà la societat formada per Josep Marcet i Font (comerciant) i Bartolomé 
Montllor i Rovira (fabricant). A partir d'aquest moment, es donaren diferents canvis de 
societats fins que el 1910, es creà la raó social Hijos de José Marcet, formada pels 
germans Plácido i Rafael, que es dissolgué el 1913 i continuà l’activitat sota el nom SA 
Marcet, dirigida per Plàcid Marcet Datzira.

A partir de 1940, tingué un impuls important de la mà d’en Josep M. Marcet Coll, que 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Es preservarà com a no edificable (espai lliure protegit) el pati general d'accés al cos 
d'oficines.

En l'àmbit amb protecció documental serà l'estudi patrimonial el que determinarà les 
intervencions admeses.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Des de la seva construcció, la força motriu emprada per a moure la 
maquinària fou el vapor. L'any 1920, un cop l'energia elèctrica ja havia 
substituït totalment al vapor a la indústria tèxtil i a diferència d'altres, 
Marcet manté l'activitat al lloc.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del barri de Gràcia a partir de les 
indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en l'evolució de l'estructura tipològica representativa dels 
vapors, reflectida en la volumetria original, i la posterior actuació, en la 
postguerra amb la introducció de les naus amb coberta en dents de serra.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
seves característiques representatives, especialment en la tradició i record 
de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de 
l’activitat llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ 
- Nau gran amb coberta amb dents de serra
- Cos central d’oficines amb les dues ales laterals que envolten el pati d'accés
- Xemeneia

NP 5. DOCUMENTAL
Resta d’elements assenyalats al plànol normatiu
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i
 entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ i MONGE, Genís: Dades històriques sobre l’edifici nord i construccions annexes de 
cal Balsach. Sense publicar, 2015.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

també exercí com a alcalde de Sabadell i procurador a Corts. Fou en aquest moment que 
es construí la fàbrica "Pañerías Reunidas" de cicle complert, que fins i tot va crear 16 
botigues per tot l'estat per a la distribució del seu gènere. La direcció de l'empresa va ser 
continuada pels dos fills, en Plàcid i en Joan Marcet Figueras fins el seu tancament l’any 
1978.
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Fàbrica Marcet AI.064.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

Fotografia del bé

Equip redactor
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Xemeneia de la fàbrica Marcet AI.064.01.EA

DADES BÀSIQUES

424971 y = 4599179Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Riu Sec, del, 54
Carrer  Jacint Verdaguer, de, -
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la fàbrica Marcet AI.064.01.EA

Antoni Forrellad i Solà / Josep Salvador i Roig, enginyers

Elements A la façana nord, al carrer de Riu-sec, hi ha la xemeneia amb una alçada total de 33,44 m 
i que va ser construïda l'any 1947. 

La xemeneia està constituïda per un cos que té forma troncocònica, de plantacircular que 
s’aixeca sobre una alta base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament 
senzill.

El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una 
circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que 
sobresurt del perímetre de la xemeneia. El cos presenta uns reforçaments metàl·lics 
repartits per tota la l’alçada.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada que supera la coberta de la nau,
 és coronada per una cornisa que forma una motllura mitjançant la volada de les filades 
superiors dels maons tot combinant diferents gruixos i disposicions relatives.

El coronament és constituït per un anell, format per quatre filades de maons aplantillats, 
de diàmetre més gran que el del cos de la xemeneia en aquest punt. La volada de l’anell 
és suavitzada, inferiorment, amb dos anells escalonats, d’un sol gruix de maó, que 
redueixen progressivament el diàmetre. Sobre l’anell continua un curt tram de xemeneia 
fins l’alçada prevista per la boca.

Context Ubicada al barri de Gràcia, la fàbrica Marcet ocupà tota l'illa entre els carrers de Jacint 
Verdaguer, Riu-sec, Permanyer i Pau Claris, amb un xamfrà a la Ctra. de Molins de Rei. 

L’empresa Marcet es va implantar en aquest indret entre els anys 1942-1947. La 
xemeneia i les naus que són a la banda del carrer de Permanyer ja estaven projectades 
l’any 1942, però no es van aixecar fins a la fase final de construcció (1947). La seva 
activitat cobria el rentatge de llanes, la filatura i el tissatge.

La xemeneia es conserva pràcticament sencera, amb la base situada a l’interior de l’actual
 Gimnàs de cal Marcet. 

Tot el conjunt industrial és de propietat municipal. Una part és la seu de la Policia 
Municipal i una altra està ocupada per diferents serveis de l’Ajuntament.

Ús actual Oficines municipals, Policia municipal, Gimnàs municipal

Cronologia 1947

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (cicle complet) (1942-1978)

 

Estat conservació Bo;  La imatge cònica de la xemeneia inclòs el seu coronament presenta un bon estat de 
conservació.

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.20

Valor històric Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la fàbrica Marcet AI.064.01.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al Centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Xemeneia de la fàbrica Marcet AI.064.01.EA

Fotografia del bé Fotografia interior

AHSAHS

ALTRES IMATGES

Fotografia de la base Fotografia del coronament

AHSAHS
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Nau Miquel Dalmases AI.065.EA

DADES BÀSIQUES

425952 y = 4600044Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6003030DG2060B 367 367 PB

Carrer  Illa, de l', 13
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Nau Miquel Dalmases AI.065.EA

Josep Renom i Costa, arquitecte

Elements L’edifici objecte de descripció es troba actualment en estat d’abandó. L’accés principal es 
troba tapiat i el secundari tancat. 

La façana, amb la porta tapiada després del tancament del gimnàs Elite, presenta tres 
finestres rectangulars en vertical, estretes, a cada banda de la porta d’accés i alineades 
amb la part superior de la porta. Hi ha quatre pilars adossats, dos a cada banda de la 
porta i dos als extrems amb acanalats en baix-relleu cada pocs centímetres. A la part 
superior, per sobre de la façana, aquests pilars són rematats amb unes boles de pedra. A 
la meitat superior de la façana el relleu de les sis finestres hi té continuïtat, tot i que sense
 obertures. El coronament de la façana és pla a la part central i doble vessant a banda i 
banda. 

Tot i tractar-se d’una nau petita, es va donar un èmfasi poc corrent a la façana principal, 
que pren un aire monumental. Renom va partir d’una distribució de les obertures semblant
 a la del despatx Auliach, però al carrer de l’Illa va contraposar els pronunciats 
trencaaigües que va remarcar amb l’ús de ceràmica vidrada verda, típicament modernista,
 a l’encarreuat potent i classicista de les pilastres i les enormes boles del coronament, 
amb un resultat gairebé escenogràfic. Renom va utilitzar aquest model de façana, bastant
 més simplificat, en altres naus com les de Can Planas amb resultats menys reeixits. Totes
 dues façanes són d’obra de fàbrica de maó massís arrebossat i pintat.

La coberta és a dues aigües recolzada sobre encavallades de fusta i acabada en teula 
àrab. Disposa de dues franges de lluernaris.

Context Nau disposada de nord a sud, presenta una coberta a dues aigües i façana al carrer de 
l‘Illa, a pocs metres del centre històric de Sabadell i ben comunicada amb l'estació del 
ferrocarril i la Gran Via.

Ús actual En desús

Cronologia 1920

Ús original/altres Indústria tèxtil (principis s. XX- Anys 80' del segle XX)/ Gimnàs (1985-anys 90' del segle 
XX)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en la façana.

Estil i Època Noucentisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.17.AM Carrer de l'Illa

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.21

Valor històric

Valor urbanístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial a la postguerra.

Bé interessant per entendre la formació, evolució i transformació de 
l'estructura urbana del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera al ferrocarril com estructura estratègica per la indústria i el 
comerç.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Nau Miquel Dalmases AI.065.EA

Informació històrica Per a la construcció d'aquesta nau es va demanar l'enderroc de dues cases de cos. La 
parcel·la era propietat d’en Miquel Dalmases, que tenia una indústria tèxtil al mateix 
carrer. Aquest presentà el projecte constructiu signat per Renom l’any 1920 (AHS.AMH 
272 Exp. 87/1920).

L’any 1915, presentà una sol·licitud per a la instal·lació d'un motor elèctric al número 9 del
 mateix carrer de l’Illa. L’any 1919-20 tenia 25 treballadors, 3 homes i 22 dones.

El 1946 es creà l'empresa Fabril Dalmases SL, relacionada amb aquesta i amb la seu 
social a pocs metres, al carrer Narcisa Freixes número 2 fins com a mínim l’any 2011.
El 1985 es sol·licità llicència d'activitat per instal·lar-hi un gimnàs. Encara el 2016 consta 
al cadastre com a espai esportiu, tot i que fa molt que no funciona com a tal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals. 

S'admet l'apertura de noves obertures en la façana protegida sempre i quan s'ajustin a 
l'estructura compositiva original d'aquesta. 

Atès que especialment es protegeix els valors de la seva imatge exterior original (façana), 
això comporta l'eliminació dels dos elements publicitaris existents ("elite").

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d'ampliació hauran de preservar la lectura de la façana protegida.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com la presència d’elements 
decoratius i de reforç compositiu.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
de la postguerra, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 3. PARCIAL
Façana al carrer de l'Illa
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Nau Miquel Dalmases AI.065.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES
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Conjunt industrial c. de Caresmar, Jacquard i G. Farguell AI.066.CA

DADES BÀSIQUES

424694 y = 4599451Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Altres denominacions Fàbrica Baygual i Llonch

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7897001DF2979H0001LT

7897008DF2979H0001DT

7897007DF2979H0001RT

Carrer  Germans Farguell, dels, 53-55-57
Carrer  Caresmar, de, 99
Carrer  Jacquard, de, 70
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Conjunt industrial c. de Caresmar, Jacquard i G. Farguell AI.066.CA

Conjunt / Ambient El primer dels dos conjunts catalogats -identificat en la fitxa AI.066.03.EA- està format per 
tres naus tipus, de planta única i coberta a dues aigües cadascuna d'elles i acabada amb 
teula àrab. Les tres construccions disposades en paral·lel, fan front (testeres) als carrers 
oposats de Jacquard i dels Germans Farguell i, lateralment la nau de l'extrem fa front al 
llarg del carrer de Caresmar. La modulació compositiva d'aquesta façana lateral és la que 
correspon a la tipologia de les naus tèxtils, successió de grans finestrals amb quarterons. 
Exteriorment aquests finestrals són protegits per unes reixes. El mòdul es repeteix als 
testers incorporant un òcul a la part superior centrada en l'eix que defineix les dues 
vesants de la coberta.                                    

El segon conjunt -identificat amb les fitxes AI.066.01.EA (naus) i AI.066.02.EA (xemeneia)-
 consta de tres parts ben diferenciades. A la part central, hi ha tres naus de planta baixa 
amb coberta a doble vessant, orientades perpendicularment a l’entrada. Les dues naus 
dels costats fan forma d'“U” oberta per l’entrada, ja que estan unides per una quarta nau 
amb façana al carrer des Germans Farguell. Al centre, una altra nau separada de les dues
 primeres per patis estrets. Aquesta darrera nau s’escurça per la part de la façana per 
encabir-hi un espai obert (aparcament per a cotxes) i un edifici de planta i pis de coberta 
plana a diferents nivells que funciona com entrada i espai d’oficines, i que obre finestres al
 sud (8 a cada planta), al portal d’entrada, quadrangulars en vertical i amb porticons de 
fusta de doble batent.

Al terç oest de l'illa hi ha tres naus més, també de planta baixa, cobertes a doble vessant i
 separades també per patis estrets. Les naus descrites fins ara presenten finestres d’estil
 Manchester. Entre la nau que fa façana al carrer de Caresmar i la següent s’hi obre un 
portal al carrer de Jacquard que dóna al pati de drapaires entre ambdues.

Al terç est de l'illa hi ha un mosaic de naus modernes de planta i pis a mig construir, amb 
la façana de recent construcció a base de plaques prefabricades, i coberta plana. És 
l'única part desapareguda del confjunt original. Hi ha una nau de planta i pis amb coberta 

Context Conjunt industrial al barri de Can Feu, delimitat pels carrers de Caresmar, de Jacquard, 
dels Germans Farguell i del Doctor Almera.

És format per tres subconjunts integrats a la mateixa illa i que en origen havien format la 
gran indústria de Baygual i Llonch: el primer és l'identificat com a "Naus dels carrers de 
Caresmar, Jacquard i dels Germans Farguell - Naus (Decollatge Sabadell, SL)", amb tres 
naus de planta baixa i testeres encarades als carrers dels Germans Farguell i de 
Jacquard, respectivament i que correspon a la fitxa de catàleg AI.066.03.EA; el segon és 
l'identificat com a "Fàbrica Baygual i Llonch" i que correspon a les fitxes AI.066.01.EA 
(Edificis) i el AI.066.02.EA (Xemeneia), format, també per quatre naus, tres en forma de U 
i la quarta central, amb front als carrers oposats dels Germans Farguell i de Jacquard; i el 
tercer, correspon a un altre conjunt industrial, força transformat, amb front als carrers del 
Doctor Almera, carrer dels Germans Farguell i carrer de Jacquard i no contemplat en 
l'actual catàleg de béns.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 07.BSE Fàbrica Baygual i Llonch

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.22

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Fàbrica Baygual i Llonch. XemeneiaAI.066.02.EA
Naus  dels c. de Caresmar, Jacquard i G. FarguellAI.066.03.EA
Fàbrica Baygual i Llonch. EdificisAI.066.01.EA
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Conjunt industrial c. de Caresmar, Jacquard i G. Farguell AI.066.CA

a doble vessant al nord, paral·lela al carrer dels Germans Farguell. Aquesta nau presenta 
façanes encarades en direcció als carrers dels Germans Farguell i Doctor Almera, on s’hi 
obren finestrals quadrangulars en horitzontal de quatres filades de panots de vidre 
disposats en vertical. També al carrer del Doctor Almera hi ha un barri tancat per un portal
 metàl·lic de doble batent i reixa al terç superior que s’obre a un pati cobert amb xapa 
ondulada contigu a la nau pel sud.

A tocar de la façana nord entre la segona i la tercera nau per l’oest, hi ha la xemeneia, de
 maons aplantillats i que s’aixeca sobre una base prismàtica del tot llisa. El fust fou 
escapçat, de manera que no presenta coronament. Presenta una alçada de 20,14m i va 
ser construïda entre 1949 i 1958. Les façanes de les quadres presenten un ritme constant
 d’obertures amb arc rebaixat de mig punt. Per contra, l’edifici central d’oficines utilitza 
altres recursos formals en quant al ritme d’obertures, les seves característiques i 
dimensions. Decoració obrada en rajola i escut central. Transformat a partir de la 
compartimentació de l’espai com a tallers i magatzems.

Ús actual Industrial

Ús original/altres Industrial

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Fàbrica  Baygual i Llonch: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar 
els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements 
artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Naus dels carrers de Caresmar, Jacquard i dels Germans Farguell: Manteniment i/o 
Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts 
contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La fàbrica és una promoció de Joan Baygual i Antoni Llonch per a la 
producció tèxtil. Posteriorment amb l’inici de la Guerra Civil (1936-39) va 
prendre les funcions de fàbrica de munició i aviació militar.

Bé interessant en l'evolució i transformació de l'estructura de l'Eixample 
industrial. Es reflecteix la colmatació d'una illa industrial, a través de la 
disposició ordenada de les naus de producció i que s'han preservat en 
dues terceres parts.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la indústria de 
guerra (aeronàutica), reflex d'un període clau en la història de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 2. CONSERVACIÓ 
 - Conjunt de quatre naus i edifici d'oficines en el tester d'una d'elles de la Fàbrica Baygual 

I Llonch (AI.066.01.EA)
 - Xemeneia de la Fàbrica Baygual i Llonch (AI.066.02.EA)

NP 3. PARCIAL
- Tipologia identificativa de les tres naus paral.leles més proximes al carrer de Caresmar 
(AI.066.03.EA). A partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió 
de la llicència, s'hi concretaran els elements a conservar.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Conjunt industrial c. de Caresmar, Jacquard i G. Farguell AI.066.CA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

BENGOECHEA, S.: Empreses i empresaris sabadellencs durant la Guerra Civil, dins 
Arraona, 32, 2009.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i
 entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

RIBÉ i MONGE, Genís: L'arsenal i polvorí de l'Aeroport de Sabadell. Ajuntament de 

Informació històrica Eduard i Miquel Baygual Casanovas es van associar amb Aurelio Garzón i Antoni Llonch 
Roca el 1893 per crear Baygual, Garzón y Llonch. Aquell mateix any, farien construir un 
despatx industrial al carrer de l'Estació projectat pel mestre d'obres Rafael Estany 
(AHS.AMH 208, exp. 99/1893) que no es conserva. A la mort de Garzón 6 anys després, 
va entrar a la societat en Feliu Sampere Bas, només estarien fins el 1904. A partir d'aquell
 moment, només continuaria la societat Baygual i Llonch.

Des del 1907, llogà espai i força motriu al vapor Vilà i Fusté, amb filatura i tissatge.
L’any 1934 i amb la denominació Baygual y Llonch sucesor, consta a Terrassa amb 3200 
fusos i 24 telers, i a Sabadell amb 2200 fusos i 46 telers.

Amb la intenció d'unificar la producció en un únic recinte, el 1930 es començà a construir 
la fàbrica de Sabadell, segons projecte de l'enginyer Lluís Sapés. Poc abans de 
traslladar-hi tota la maquinària, va començar la Guerra Civil i la fàbrica va ser confiscada 
fins a 1946, per a la construcció dels avions caça Polikarpov I-15 (els xatos).

Durant la guerra civil espanyola, aquest conjunt era conegut com "Aeronáutica naval" o els
 "tallers de l'aviació naval", depenents del Ministeri de Defensa espanyol (Exèrcit de l'Aire) 
i durant la postguerra formà part del "Parque eventual de Cataluña" de l'exèrcit franquista, 
fins el 1946.

Entre els anys 1946 i 1948, la fàbrica s’amplià i inicià les seves activitats sota la 
denominació de Baygual y Llonch SA, amb filatura d'estam i tissatge fins al seu tancament
 a principis dels 70. Una altra branca familiar amb Joan Baygual Bas i els seus fills, van 
crear Baygual SA (amb seu social al carrer Indústria, 20) dedicada a teixits de senyor que 
tancaria cap a 2010.

Estudi/s patrimonial ALMIRALL ARRIERO, Elisabet. Informe patrimonial. Carrer Germans Farguell 53-55 i 57 
Sabadell. ALMIRALL Enginyeria SLP. Desembre 2021.

CANTON BADELL, Joan. Estudio patrimonial de la nave industrial situada en c/ Jacquard, 
70 Sabadell. Febrer 2021.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Fàbrica Baygual i Llonch: Conservar la volumetria, façanes, estructura tipològica original 
que pot incloure elements decoratius i ornamentals, estructures que suporten la coberta, 
característiques formals de la coberta, i configuració distributiva que emana de l’estructura 
portant. Altrament, es protegeixen elements decoratius, ornamentals i/o altres béns 
mobles que resten a l’interior.

Xemeneia: Conservar amb mètodes pròpis de la restauració adequada.

Naus dels carrers de Caresmar, de Jacquard i dels Germans Farguell: S'admeten 
intervencions d'ampliació d'acord amb el planejament general vigent.

Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a 
la comprensió del bé); Ampliació
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Observacions El conjunt que ocupava l'antiga fàbrica Baygual i Llonch té un alt valor de memòria 
històrica pel que fa a la guerra civil i a la postguerra.  El sector aeronàutic on Sabadell va 
tenir una gran importància per l’esforç de guerra republicà. Els tallers estaven instal·lats a 
la fàbrica Baygual i Llonch i depenien del Servicio Aeronáutico de Fábricas (SAF-16), 
fundat a Reus l’agost de 1936. En principi, a Sabadell, es muntava i reparava el Chato 
I-15 un biplà de caça soviètic, però progressivament la fàbrica va participar en la seva 
construcció. El bombardeig que patí Reus, l’octubre de 1937, determinà que les seves 
instal·lacions fossin traslladades a Sabadell i al desembre ja es muntava i fabricava aquí 
aquest avió. La importància d’aquesta fàbrica per a la República motivà, el 12 d’agost de 
1937, la visita del ministre de Defensa, el socialista Indalecio Prieto. La producció dels 
Chatos va ser supervisada per tècnics estrangers, sobretot soviètics, que s’allotjaren al 
carrer Indústria, a la Torre Turull en la carretera de Castellar i Sant Quirze.

Sabadell, 2011.
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Fotografia naus i xemeneia Fotografia façana principal

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

424694 y = 4599451Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7897002DF2979H 4.309 3.812 PB+1

Carrer  Jacquard, de, 42-102
Carrer  Germans Farguell, dels, 19-47
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Lluís Sapés, enginyer / Joan i Francesc Baygual i Antoni Llonch, promotors

Elements El conjunt consta de tres parts ben diferenciades. A la part central, hi ha tres naus de 
planta baixa amb coberta a doble vessant, orientades perpendicularment a l’entrada. Les 
dues naus dels costats fan forma d'“U” oberta per l’entrada, ja que estan unides per una 
quarta nau amb façana al carrer des Germans Farguell. Al centre, una altra nau separada
 de les dues primeres per patis estrets. Aquesta darrera nau s’escurça per la part de la 
façana per encabir-hi un espai obert (aparcament per a cotxes) i un edifici de planta i pis 
de coberta plana a diferents nivells que funciona com entrada i espai d’oficines, i que obre 
finestres al sud (8 a cada planta), al portal d’entrada, quadrangulars en vertical i amb 
porticons de fusta de doble batent.

Al terç oest de l'illa hi ha tres naus més, també de planta baixa, cobertes a doble vessant i
 separades també per patis estrets. Les naus descrites fins ara presenten finestres d’estil
 Manchester. Entre la nau que fa façana al carrer de Caresmar i la següent s’hi obre un 
portal al carrer de Jacquard que dóna al pati de drapaires entre ambdues.

Al terç est de l'illa hi ha un mosaic de naus modernes de planta i pis a mig construir, amb 
la façana de recent construcció a base de plaques prefabricades, i coberta plana. És 
l'única part desapareguda del confjunt original. Hi ha una nau de planta i pis amb coberta 
a doble vessant al nord, paral·lela al carrer dels Germans Farguell. Aquesta nau presenta 
façanes als carrers dels Germans Farguell i Doctor Almera, on s’hi obren finestrals 
quadrangulars en horitzontal de quatres filades de panots de vidre disposats en vertical. 
També al carrer del Doctor Almera hi ha un barri tancat per un portal metàl·lic de doble 
batent i reixa al terç superior que s’obre a un pati cobert amb xapa ondulada contigu a la 
nau pel sud.

A tocar de la façana nord entre la segona i la tercera nau per l’oest, hi ha la xemeneia, de
 maons aplantillats i que s’aixeca sobre una base prismàtica del tot llisa. El fust fou 
escapçat, de manera que no presenta coronament. Presenta una alçada de 20,14m i va 
ser construïda entre 1949 i 1958. Les façanes de les quadres presenten un ritme constant
 d’obertures amb arc rebaixat de mig punt. Per contra, l’edifici central d’oficines utilitza 
altres recursos formals en quant al ritme d’obertures, les seves característiques i 
dimensions. Decoració obrada en rajola i escut central. Transformat a partir de la 
compartimentació de l’espai com a tallers i magatzems.

Context És un complex industrial que ocupa quasi tota l'extensió de l'illa compresa entre els 
carrers dels Germans Farguell, Doctor Almera, Caresmar i Jaquard, amb l’entrada 
principal per aquest últim, a la zona de can Feu i a tocar de la Rambla d'Ibèria.

És molt proper al refugi antiaeri del Carrer Caresmar.

Ús actual Diferents industrials (des de finals dels anys 70 del segle XX)

Cronologia 1930-1934

Ús original/altres Indústria aeronàutica de guerra (1936-1946)/ Indústria tèxtil (1946- finals dels anys 70' del 
s. XX)

Façanes/Coberta Estat general dels paraments verticals correcte, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren si bé cal fer notar les modificacions portades a terme en la 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 07.BSE Fàbrica Baygual i Llonch

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.22
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disposició de noves obertures en les naus, aspecte que modifica notablement la 
modulació rítmica de la composició de les mateixes. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma; Millora; Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició. Les intervencions hauran de respectar la 
geometria, el ritme, la proporció i la forma de les obertures i els tancaments associats al 
bé original, així com els seus materials; el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals (fins i tot revertint les parts o modificades en el temps), 
així com la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que la conformen, 
com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé.

Entorn/Jardí El pati d’accés a la fàbrica és un espai inedificable.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de cap de les estructures que són referents en els seus valors 
tipològics (elements estructurals i altres elements que siguin referents dels seus valors 

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar la volumetria, façanes, estructura tipològica original que pot incloure elements 
decoratius i ornamentals, estructures que suporten la coberta, característiques formals de 
la coberta, i configuració distributiva que emana de l’estructura portant. Altrament, es 
protegeixen elements decoratius, ornamentals i/o altres béns mobles que resten a l’interior.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La fàbrica és una promoció de Joan Baygual i Antoni Llonch per a la 
producció tèxtil. Posteriorment amb l’inici de la Guerra Civil (1936-39) va 
prendre les funcions de fàbrica de munició i aviació militar.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a un vial de comunicació com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’edificis construïts en 
aquest període, reflectit en les façanes i mostrant les tècniques 
constructives del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la indústria de 
guerra (aeronàutica), reflex d'un període clau en la història de la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP. 2 CONSERVACIÓ
Conjunt format per: 
- Quatre naus (les tres paral·les i la perpendicular que les enllaça amb façana al c. dels 
Germans Farguell)
- Edifici d'oficines, situat en el tester de la nau central de les paral·leles, que conforma el 
pati d'entrada

NP.5 DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Observacions Aquest conjunt patimonial té un alt valor de memòria històrica pel que fa a la guerra civil i 
a la postguerra.  El sector aeronàutic on Sabadell va tenir una gran importància per 
l’esforç de guerra republicà. Els tallers estaven instal·lats a la fàbrica Baygual i Llonch i 
depenien del Servicio Aeronáutico de Fábricas (SAF-16), fundat a Reus l’agost de 1936. 
En principi, a Sabadell, es muntava i reparava el Chato I-15 un biplà de caça soviètic, però
 progressivament la fàbrica va participar en la seva construcció. El bombardeig que patí 
Reus, l’octubre de 1937, determinà que les seves instal·lacions fossin traslladades a 
Sabadell i al desembre ja es muntava i fabricava aquí aquest avió. La importància 
d’aquesta fàbrica per a la República motivà, el 12 d’agost de 1937, la visita del ministre de
 Defensa, el socialista Indalecio Prieto. La producció dels Chatos va ser supervisada per 
tècnics estrangers, sobretot soviètics, que s’allotjaren al carrer Indústria, a la Torre Turull 
en la carretera de Castellar i Sant Quirze.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

patrimonials o que els pugui menystenir).
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor
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Perspectiva del conjunt

Google
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DADES BÀSIQUES

424640 y = 4599479Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Germans Farguell, 53
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Elements Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva 
sobre una base prismàtica. Aquesta xemeneia va ser rebaixada, segurament, per evitar 
que caigués.

El cos és con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Per a la construcció es 
van utilitzar maons aplantillats.

La base és formada per prisma completament llis, sense cap tipus acabament, tot i que té 
la primera filada superior una mica reculada. Queden restes del que sembla que era 
l’element que feia la transició
del quadrat de la base al cercle del cos de la xemeneia i que correspondria a la solució 
usual d’una piràmide de molt poca alçada interceptada pel cos de la xemeneia.

Context Actualment les naus primigènies d’aquest conjunt industrial, de propietat privada, es 
conserven pràcticament en el seu estat original, estan llogades a diferents empreses com 
a tallers i magatzems o bé es troben en desús.

Ús actual Xemeneia (sense ús)

Cronologia 1949-1958

Ús original/altres Xemeneia

 

Estat conservació Bo;  Tot i que la xemeneia es troba escapçada, la imatge exterior que mostra és correcta.

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 07.BSE Fàbrica Baygual i Llonch

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.22

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Tot i escapçada, es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la 
seva presència marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el 
marc del conjunt de les mateixes que s'escampen al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al Centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia
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Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Baygual i Llonch. Xemeneia AI.066.02.EA

Fotografia del bé

AHS

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Naus dels c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell AI.066.03.EA

DADES BÀSIQUES

424653 y = 4599445Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions Naus (Decollatge Sabadell, SL)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7897001DF2979H 2.859 2.567 PB

Carrer  Jacquard, de, 70
Carrer  Germans Farguell, dels, 53-55-57
Carrer  Caresmar, de, 99



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Naus dels c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell AI.066.03.EA

Elements Conjunt de tres naus tipus, de planta única i coberta a dues aigües cadascuna d'elles i 
acabada amb teula àrab. Les tres construccions disposades en paral·lel, fan front 
(testeres) als carrers oposats de Jacquard i dels Germans Farguell i, lateralment la nau de 
l'extrem fa front al llarg del carrer de Caresmar. La modulació compositiva d'aquesta 
façana lateral és la que correspon a la tipologia de les naus tèxtils, successió de grans 
finestrals amb quarterons. Exteriorment aquests finestrals són protegits per unes reixes. El 
mòdul es repeteix als testers incorporant un òcul a la part superior centrada en l'eix que 
defineix les dues vesants de la coberta.

Context Conjunt industrial en el barri de Can Feu, format per tres naus i que comparteix illa fabril 
amb el de la fàbrica Baygual.

Ús actual Industrial

Cronologia a.1920

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Naus

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 07.BSE Fàbrica Baygual i Llonch

Nivell prot. Documental

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.2

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del Centre i l’Eixample de la ciutat a 
partir de la implantació de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de les cobertes, així com les obertures 
de les façanes.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers un 
entorn, també industrial, ben preservat avui.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial identificativa de les tres naus paral·leles, delimitades en el 
plànol normatiu, especialment els seus fronts edificatoris als carrers dels Germans 
Farguell, de Caresmar i de Jacquard. A partir de l'estudi patrimonial es concretaran les 
parts a conservar.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Naus dels c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell AI.066.03.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Es permet les intervencions d'ampliació d'acord amb el planejament urbanístic.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta deconstruccions i espais lliures



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Naus dels c. de Caresmar, Jacquard i Germans Farguell AI.066.03.EA

Perspectiva del conjunt

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Fàbrica Montllor AI.067.EA

DADES BÀSIQUES

426148 y = 4599664Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Dolors Miralles, de, 1
Carrer  Blasco de Garay, de, 14-16



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Fàbrica Montllor AI.067.EA

Miquel Sampere i Oriach, enginyer

Elements Conjunt fabril va funcionar amb electricitat des del principi, només en queda la xemeneia, 
que presenta una base baixa i cilíndrica. 

La xemeneia està constituïda per un cos que té forma troncocònica, de plantacircular que 
s’eleva sobre una base de forma cilíndrica i és acabada superiorment per un coronament 
complex.

El cos és con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest cos
 és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del perímetre 
de la xemeneia.

La base és un cilindre de poca alçada i de diàmetre més gran que el del cos. La transició 
d’un diàmetre a l’altre es fa mitjançant una motllura formada per dues filades de maons 
esglaonats en degradació i un quart bossell invers coronat per una filada de maons 
sobresortida respecte del cos.

El coronament és constituït per un anell compost, format per diversesfilades de maons 
aplantillats que formen esglaons volats respecte el perímetre del cos, comença, per sota, 
amb dues filades esglaonades, de maó aplantillat, continua una amb maons normals 
disposats verticals i acaba amb tres filades de maons aplantillats, les dues últimes són les
 que tenen el diàmetre major. 

Alçada de la xemeneia: 23,57 m.

Context Conjunt industrial ubicat al carrer Blasco de Garay, a l'eixample esquerra de la Rambla. La 
xemeneia es conserva sencera, isolada. El conjunt industrial, primer conegut com a 
fàbrica Montllor i després, a partir del 1936, com a Cooperativa de Paqueteria i Astracans, 
es va enderrocar l’any 2004.

La fàbrica cobria tot el cicle productiu: filatura d’estam i moher, tissatge (astracans) i 
aparells, tints i acabats.

El solar es troba en fase d’urbanització, amb la construcció prevista de nous habitatges i 
una plaça pública.

Ús actual Xemeneia (sense ús). Plaça

Cronologia 1923-1925

Ús original/altres Xemeneia. Indústria llanera (1926)

 

Estat conservació Regular;  En el moment de fer el catàleg, la xemeneia està desmuntada i envoltada per 
una bastida. En procés de restauració (2018).

Estil i Època Arquitectura industrial. Xemeneia; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.21

Valor històric Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva presència 
marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc del conjunt 
de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Fàbrica Montllor AI.067.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica Bartomeu Montllor Rovira es dedicava a la filatura d'estam en uns locals al carrer de 
l'Horta Novella núm. 23, des del 1903, després de trencar la societat Montllor i Moratonas,
 que havia estat creada el 1893. A partir de 1910, incorporà la secció de tints i el 1926, 
l’amplià amb telers, al carrer Blasco de Garay.

La fàbrica, de cicle complet, es va dedicar per tant a la filatura d'estam i moher i tissatge 
(astracans) amb tints i acabats. Passaria a ser gestionada pels fills, convertint-se en Hijos
 de Bartolomé Montllor. La fàbrica Montllor va ser col·lectivitzada el 1936 per voluntat dels
 germans Montllor, que la van cedir als seus 115 treballadors i va passar a denominar 
Cooperativa Obrera de Paqueteria y Astracanes (un cop acabada la guerra, va eliminar la
 part “Obrera” del nom, però es continuaria anomenant així fins al tancament l’any 1978). 
Gairebé tot el conjunt industrial va ser enderrocat el 2004. Al moment de la catalogació, 
s’està urbanitzant la zona per a la construcció d’habitatges i una plaça pública.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials al Centre i l'Eixample de la ciutat.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

Element/s Xemeneia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Xemeneia de la Fàbrica Montllor AI.067.EA

Fotografia del bé Solar de l'antiga fàbrica

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Xemeneia en restauració Fotografia del bé abans de restaurar

AHSEquip redactor

Coronament abans de restaurar

AHS



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de calç de la Font dels Plàtans AI.068.EA

DADES BÀSIQUES

426161 y = 4604065Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-04

Adreça/es

Emplaçament

Parc fluvial del riu Ripoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de calç de la Font dels Plàtans AI.068.EA

Elements És en procés de rehabilitació la recuperació del forn de calç de la font dels plàtans amb un 
taller ocupacional. Les obres consistiran en la consolidació de l'estructura, el tancament 
de l'accés el seu interior i el cobriment d'aigües. Igualment s'intervindrà en el 
condicionament de l'entorn i el seu interior.

Context El forn de calç se situa en el paratge de la Font del Plàtan o dels Plàtans, prop del riu 
Ripoll i al rodal de Sabadell.Aquest partage rep aquest nom per la tipologia dels arbres 
que l'envolten.

Ús actual En desús

Ús original/altres Forn de calç

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver patit deteriorament per l'estat d'abandonament en el temps.

 

Estat conservació Dolent;  Estat de conservació general dolent en el seu aspecte exterior fins que s'acabin 
els treballs de restauració (2019).

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Preindustrial - Forn de calç

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat preindustrial, de gran importància al llarg del segle 
XIX al rodal de Sabadell.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura periurbana de la ciutat de Sabadell, 
especialment a l'entorn del riu Ripoll.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica característica, el sistema constructiu derivat 
de l’arquitectura popular i tradicional.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats preindustrials desenvolupades, principalment, al rodal de la ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un element associat al paisatge de l'entorn del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Forn de calç



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de calç de la Font dels Plàtans AI.068.EA

Actuacions finca Properament s'iniciarà la recuperació del forn de calç de la font dels plàtans amb un taller 
ocupacional. Les obres consistiran en la consolidació de l'estructura, el tancament de 
l'accés el seu interior i el cobriment d'aigües. Igualment s'intervindrà en el condicionament 
de l'entorn i el seu interior.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de calç de la Font dels Plàtans AI.068.EA

Fotografia del bé

Juanma Peláez 2000

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forns i obrador de ceràmica de l'Escaiola AI.069.EA

DADES BÀSIQUES

425583 y = 4600114Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5703721DG2050B 255 393 PB+2

Via  Massagué, de, 5



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forns i obrador de ceràmica de l'Escaiola AI.069.EA

Elements Tot dos forns, que es troben un davant de l'altre, van ser construïts cap a finals del segle 
XVIII i estan excavats a l'argila natural, de manera que queden per sota del nivell de 
circulació actual.

El forn situat a ponent és de tradició àrab o dels anomenats moruns, concretament del 
tipus cambres múltiples o bé forn de torre amb quatre cambres verticals: la superior o de 
l'escaldat (desapareguda), forn del mig i forn de baix, amb un graella a mitja alçada i 
davant la fogaina, per tenir dos nivells de cocció: el de sobre pel material de construcció 
(rajoles, canalons, tortugades o tubs envernissats) i a sota, la “cunillera” per posar-hi 
peces més resistents i que havien de rebre una segona cocció després d’envernissar.

Aquest forn va patir reformes al segle XIX. El forn de llevant, també de tipus morú i que 
hauria deixat de funcionar al primer quart del s. XIX, tenia una estructura semblant al 
primer però per sota de la fogaina al forn baix, es va excavar, al turturà, un pou per a la 
cendra. Davant de cada forn hi ha el sot de càrrega de la fogaina amb un espais de treball 
i maniobra al centre.

Context Actualment, només es conserven els dos forns i l'obrador de ca l'Escaiola o cal Bolsós a la
 via Massagué, pocs metres al nord del centre històric de Sabadell.

Ús actual Botiga Ventura (des de 1997)

Cronologia Últim quart s. XVIII

Ús original/altres Obrador de ceràmica (principis s. XVIII-1904)

Estructura/Interior L'interior es troba en un estat correcte.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Preindustrial - Forns de ceràmica

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.27.AM Via de Massagué

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 

Nivell prot. Parcial

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.26

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat preindustrial, de gran importància al llarg del segle 
XIX, en aquest cas al Centre.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica característica, el sistema constructiu derivat 
de l’arquitectura popular i tradicional.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats preindustrials desenvolupades al centre de la ciutat, en aquest 
cas.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Forns i obrador
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Bibliografia ROIG, Albert; Els forns i obradors de ceràmica de l'escayola. segles XVIII-XIX. FOC, Forns
 i obradors de Catalunya, 2001. 

ROIG, Albert; L'obradors de ceràmica de l'Escayola (Sabadell, Vallès Occidental), sense 
publicar.

Informació històrica El 1719 en Josep Escayola Pujol, procedent d'una família de terrissaires de Caldes de 
Montbui, es casà amb Marianna Bolsós, pubilla d'una coneguda família de Sabadell. A 
partir d'aquest moment, s'instal·là al Raval de Dins i poc després començarà a treballar a 
l'obrador que s'ha conservat a la via de Massagué. Aquesta nissaga de terrissaires 
participà activament a la vida política i social de Sabadell i treballaran a l'obrador fins el 
1904, moment en el que morí Josep Escayola Folch.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

y =Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-04

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

08186A003000070000YH

Plana de Can Vilar
(41º34'47 89'' N - 2º06'10 83''E)
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Elements FORN D’OBRA DE CAN MORAGUES - CAN VILAR (1)
Segles XIX-XX
Forn preindustrial, situat sot del Balasc. Conserva visible part de la cambra de cocció a cel
 obert, com també el punt on hi havia la graella i les restes de la fogaina. Les obertures 
que s’observen són posteriors. S’utilitzava per fabricar material de construcció (maons, 
rajoles, teules, etc.) per a les masies properes. Per elaborar les peces en cru es feia servir
 l’argila d’aquest mateix entorn i l’aigua que circulava pel sot. Per a la combustió s’agafava
 llenya del bosc.

El forn núm. 1 és el que es localitza al marge oest del sot o torrent del Balasc. Aquest forn,
 segons s’ha pogut observar sobre el terreny i segons un croquis elaborat per l’arqueòleg 
Albert Roig amb data de l’any 2006, és de planta quadrada i la seva cambra de cocció 
mesura 3,2m de cada costat. La graella està ensorrada i enrunada dins la cambra de 
combustió, i en les parets laterals s’observen les traces del punt on arrencava la seva 
volta. De la graella s’intueix la disposició dels fumerals oberts a la solera. Igualment, en la
 part inferior de la cambra de cocció hi ha dues obertures i excavacions frontals fetes a les
 parets oposades (est-oest) en un moment molt posterior a la data original de la 
construcció. En total es conserva en una profunditat de 3,2m.

FORN D’OBRA DE CAN MORAGUES - CAN VILAR (2)
Segles XIX-XX
Forn preindustrial, situat sot del Balasc. Són visibles part de la cambra de cocció a cel 
obert, el punt on hi havia la graella, com també part de la fogaina. Conserva l’accés 
original a la fogaina.
S’utilitzava per fabricar material de construcció (maons, rajoles, teules, etc.) per a les 
masies properes.  Per elaborar les peces en cru es feia servir l’argila d’aquest mateix 
entorn i l’aigua que circulava pel sot. Per a la combustió s’agafava llenya del bosc.

El forn núm. 2 és el que es localitza al marge est del sot o torrent del Balasc. És de planta
 quadrangular (2,8m x 3m). Es conserva la cambra de cocció i s’hi observa una part de la 
boca original de la fogaina. La graella també està ensorrada, se n’intueix la disposició dels
 fumerals, i és visible una petita part de la cambra de combustió. Conserva, en total, 6,10 
m de profunditat màxima fins al punt de la runa inferior.

Context Les restes d’aquests dos forns es troben a banda i banda del torrent del sot del Balasc, 
enmig del bosc, a tocar del camí que voreja per la banda est el que va ser el camp de vol 
de la finca de Can Moragues, en un punt en què aquest es bifurca (camí de Can 
Vilar-Togores). Ambdós elements es localitzen entre les finques rurals de Can Turull (on hi
 ha la masia de Can Moragues) i Can Vilar, a l’extrem nord del terme municipal de 
Sabadell i prop del terme de Castellar del Vallès.

Ús actual En desús

Cronologia Segle XIX-XX

Ús original/altres Forn d'obra segle XIX-XX

Façanes/Coberta Els paraments que envolten i conformen l'estructura presenten un bon estat de 
conservació, amb lleus deficiències que, en cap cas fan perillar la conservació del bé.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Preindustrial - Forn d'obra

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Volumètric

Categoria Altres béns

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.32



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forns d'obra a Can Moragues - Can Vilar AI.070.EA

 

Informació històrica Aquest tipus de forns corresponen a forns d’obra d’època moderna i contemporània.
Tot i el procés d’industrialització, aquest tipus de construccions no van desaparèixer 
totalment fins aproximadament el 1950. Fins aquesta data, aquest mètode tradicional de 
producció de maons, totxos i teules era el més habitual en l’entorn rural. En la major part 
de les masies i cases senyorials de la Catalunya del segle XIX i inicis del XX s’hi troben 
peces d’obra (maons quadrangulars, teules de tipus àrab...) fabricades en aquests tipus 
de forns.

Els forns se solien construir en funció de les obres a fer en una sola casa o dues, o per les
 seves reparacions en un futur, per aquesta raó, en les proximitats, també es troben forns 
de calç amb les mateixes cronologies.

Com ja ha estat esmentat, els dos elements es troben a les finques de can Vilar i can 
Moragues.

La Masia de Can Vilar està situada al nord de Togores (Can Pagès Vell), al nord-est del 
terme municipal, prop dels aiguavessos del riu Tort. És una de les masies més grans del 
terme de Sabadell.

Els primers esments documentals són dels segles XIV-XV. N’hi ha d’altres dels anys 1590 
i 1710. Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres i entre els segles XVIII i XIX,
 abans de l’arribada de la fil·loxera, posseïa grans extensions de vinyes, ara ocupades per
 pinedes.

La masia de Can Moragues està situada a l’esquerra del torrent de la Tosca, de Colobrers

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat preindustrial, de gran importància al llarg del segle 
XIX al rodal de Sabadell.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura periurbana de la ciutat de Sabadell, 
significativament al rodal.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica característica, el sistema constructiu derivat 
de l’arquitectura popular i tradicional.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats preindustrials desenvolupades, principalment, al rodal de la ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un element associat al paisatge del rodal.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Forns 1 i 2
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Bibliografia L’única referència bibliogràfica sobre les restes d’una d’aquestes restes de construccions 
l’hem trobada en un treball de Rafael Subirana de l’any 1966, en què cita un “forn de calç” 
localitzat pels voltants de Can Moragues. És evident que es refereix al forn 1 de Can 
Moragues, al qual se li atribueix una funcionalitat errònia.
              
Informe sobre les restes de dos forns d’obra rurals que es localitzen al torrent del Sot del 
Balasc (Can Moragues i Can Vilar). Ajuntament de Sabadell. Organisme Autònom Local 
Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Genís Ribé i Monge, 22 de desembre de 2011. S’ha 
comptat amb la col·laboració d’Esteve Canyameres, estudiós de genealogia rural del 
Vallès i col·laborador dels museus.
                                                                                               
Alsina, Joan (1987). Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del 
segle XVIII. Ajuntament de Sabadell, p. 67 i 118.

Arxiu personal d’Esteve Canyameres.
Caballé, Gemma i Olivares, David (2003). “Forns per a la producció de materials de 
construcció en època moderna. La fabricació de maons, teules, calç i guix en un entorn 
preindustrial”. Dins Actes del II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
vol. II, pàgs. 486-494.

Canyameres, Esteve i Masagué, Josep Maria (2004). “Les parròquies”, dins Parc Fluvial 
del Ripoll.

Sabadell. Inventari d’elements d’interès cultural 1997-1999. Sabadell: Museu d’Història de 
Sabadell / Ajuntament de Sabadell / Diputació de Barcelona (CDRom interactiu).

Casas, Teresa i altres (1988). Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental.Sabadell, MHS, inèdit.

Diversos autors (2007). Mapa Arqueològic de Sabadell. Museu d’Història de Sabadell / 
Ajuntament de Sabadell.

“Els forns d’obra o teuleres”. Extret de la pàgina web:
http://www.xtec.cat/~jgirabal/materialsgeolo/fornsobra.pdf

Fernàndez i López, Lluís (1990). Set itineraris per les fonts del rodal de Sabadell. 
Sabadell: Secció d’Història de la UES (Fulls d’història local, 9, abril), p. 24-25.

“Forn de Can Periques (Puig-Reig)”. Extret de la pàgina web http://www.atics.org/

Guàrdia i Felip, Jordi (2005). Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al forn 
ceràmic de la riera de Can Tintorer. Molins de Rei, Baix Llobregat. Centre d’Informació i 
Documentació del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

Subirana, Rafael (1966). Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. 
Carpeta núm.3, p. 637.

 o de Can Moragues, dalt d’un pla que, fins fa pocs anys, servia de camp de vol.

La primera referència documental és del segle XIV. Entre els segles XIV-XV s’esmenta 
com a Mas Vilanova, un alou del Monestir de Montserrat. Al final del segle XV prengué el 
nom de can Moragues, per maridatge de la pubilla amb un membre de la família 
Moragues. Hi ha una altra referència del 1762. Si bé es trobava a la cruïlla amb els termes
 de Sant Julià d’Altura i Castellar del Vallès, pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de 
Jonqueres. Pertany al municipi de Sabadell des del 1904.

Actuacions finca Documentació arqueològica sobre aquest tipus de forns d’obra (Catalunya)

En els darrers anys i com a fruit de diverses intervencions arqueològiques fetes arreu de 
Catalunya, s’han pogut documentar millor aquest tipus de construccions preindustrials, si 
bé la seva tipologia i datació són temes encara complexos quant a la seva anàlisi i 
determinació.
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Certament, però, ara es disposa de més dades sobre els forns d’obra d’època moderna i 
contemporània.

Tot i el procés d’industrialització, aquest tipus de construccions no van desaparèixer 
totalment fins aproximadament 1950. Fins aquesta data aquest mètode tradicional de 
producció de maons, totxos i teules era el més habitual en l’entorn rural. En la major part 
de les masies i cases senyorials de la Catalunya del segle XIX i inicis del XX hi trobem 
peces d’obra (maons quadrangulars, teules de tipus àrab...) fabricades en aquests tipus 
de forns.

Els forns se solien construir en funció de les obres a fer en una sola casa o dues, o per les 
seves reparacions en un futur.

El seu mètode constructiu seguia les següents pautes:

- Excavació i buidatge interior d’un marge natural, generalment d’alçada considerable (de 
més de 5 m en general).
- Muntatge de l’estructura: fogaina (o cambra de combustió, o olla del forn), amb boca de 
càrrega, volta o graella, cambra de cocció o canó, porta i teulada superior.

Quant al context preindustrial més general, molts d’aquests tipus de forns van 
acompanyats sempre dels forns de calç, en punts propers.

En conjunt, i sobretot en l’època moderna (segles XVII-XVIII), aquests forns donaven feina 
a molta gent: els que anaven a buscar els feixos de llenya i els troncs dels arbres, amb els 
muls, els que excavaven i extreien l’argila, els que carregaven el forn i els mateixos 
forners.

Documentació històrica sobre Can Vilar
La Masia de Can Vilar està situada al nord de Togores (Can Pagès Vell), al nordest del 
terme municipal, prop dels aiguavessos del riu Tort. És una de les masies més grans del 
terme de Sabadell.

Els primers esments documentals són dels segles XIV-XV. N’hi ha d’altres de l’any 1590 i 
del 1710. Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.
Entre els segles XVIII i XIX, abans de l’arribada de la fil·loxera, posseïa grans extensions 
de vinyes, ara ocupades per pinedes.

Documentació històrica sobre Can Moragues
La masia de Can Moragues està situada a l’esquerra del torrent de la Tosca, de Colobrers 
o de Can Moragues, dalt d’un pla que serveix de camp de vol.

La primera referència documental és del segle XIV; entre els segles XIV-XV s’esmenta 
com a Mas Vilanova. Era un alou del Monestir de Montserrat. Al final del segle XV pren el 
nom de can Moragues, per maridatge de la pubilla amb un Moragues. Hi ha una altra 
referència del 1762. Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, si bé es 
trobava a la cruïlla amb els termes de Sant Julià d’Altura i Castellar del Vallès. Pertany al 
municipi de Sabadell des del 1904.

Dades arqueològiques d’aquest entorn
Les primeres referències sobre troballes arqueològiques en aquest entorn són dels anys 
60, a càrrec de Rafael Subirana, que esmenta la localització de restes d’època romana 
pels terrenys de Can Moragues, sense cap més informació al respecte. També fa esment, 
com hem citat més amunt, de la presència d’un “forn de calç” d’època moderna.
Aquestes referències són recollides posteriorment al treball de Teresa Casas i altres sobre 
el món rural romà al Vallès Occidental (1988) i al Mapa Arqueològic de Sabadell editat en 
suport CD l’any 2007: jaciment arqueològic de “Can Moragues”, número d’inventari 50.

Valoració històrica i patrimonial de les restes
No s’ha localitzat cap referència documental escrita d’aquests dos forns. Aquest tipus de 
vestigis preindustrial acostumen a deixar poc rastre documental, és un fet habitual. La 
seva tipologia constructiva permet plantejar la hipòtesi que es tracti d’uns forns d’època 
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Observacions Per a l’anàlisi cartogràfica històrica d’aquest entorn ens hem basat en tres fonts d’arxiu:
- Atlas topográfico del término jurisdiccional de San Pedro de Tarrasa, en la província de 
Barcelona, partido judicial de Tarrasa, por el geómetra D. Pedro Moreno y Ramírez en 
1858.
Parcel·laris (Arxiu Històric Comarcal de Terrassa).
- Cadastre de rústega de Sabadell. 1942 (AHS).
- Parcel·lari de Llonch-Moreno, 1959-1973 (AHS).

En cap dels dos mapes del segle XX hi surten cartografiades les restes de les 
construccions analitzades, i per tant s’ha de suposar que amb data de 1940 ja es trobaven 
en runes i molt cobertes de vegetació per ser considerades com elements a topografiar i/o 
referenciar. El fet que aquestes construccions no apareguin topografiades en el mapa del 
1858 no es pot considerar rellevant, atès que es tractava d’uns elements que molt 
probablement no tenien valor patrimonial/cadastral en aquella època.

contemporània (segles XIX-XX).

El seu funcionament s’ha de relacionar amb l’entorn rural i preindustrial, amb l’explotació 
dels recursos naturals del bosc i del substrat geològic (argiles) d’aquest sector, amb la 
proximitat de camins, i amb la finalitat de fabricar material de construcció per a les masies 
properes de can Moragues i can Vilar.

Aquestes construccions es troben en un estat de conservació regular, i caldria efectuar 
accions de consolidació estructural per a garantir-ne la seva recuperació òptima en termes 
patrimonials.

Igualment, en termes de recerca arqueològica i històrica, caldria portar a terme un estudi 
de la documentació històrica més aprofundit i, sobretot, una intervenció arqueològica 
integral que permetés recuperar elements ara no visibles d’aquestes estructures (les 
graelles i la cambra de combustió, bàsicament) i permetés, també, precisar la seva 
datació cronològica.

Proposta de senyalització
Es proposa un text de senyalització en aquesta línia, quant als continguts:

FORN D’OBRA DE CAN MORAGUES - CAN VILAR (1)
Segles XIX-XX
Forn preindustrial de planta quadrada, situat en el marge oest del sot del Balasc i al costat 
del camí de Togores i can Vilar. Va servir per a la fabricació de material de construcció 
(maons, teules, etc.) i per proveir-ne a les masies properes de can Moragues i can Vilar.

Conserva visible bona part de la cambra de cocció o canó, a cel obert. La graella i la 
fogaina o cambra de combustió es troben enrunades, a la part inferior. Les obertures que 
s’observen són posteriors.

Per a l’elaboració de les peces en cru destinades a aquest forn es feia servir l’argila 
d’aquest mateix entorn, de molta qualitat, i també l’aigua que circulava pel sot, i per a la 
combustió s’agafava la llenya del bosc, molt abundosa en aquest paratge.

FORN D’OBRA DE CAN MORAGUES - CAN VILAR (2)
Segles XIX-XX
Forn preindustrial de planta quadrada, situat en el marge est del sot del Balasc i al costat 
del camí de Togores i can Vilar. Va servir per a la fabricació de material de construcció 
(maons, teules, etc.) i per proveir-ne a les masies properes de can Moragues i can Vilar.

Conserva visible bona part de la cambra de cocció o canó, a cel obert. La graella i la 
fogaina o cambra de combustió es troben enrunades, a la part inferior. També conserva la 
boca original de la fogaina.

Per a l’elaboració de les peces en cru destinades a aquest forn es feia servir l’argila 
d’aquest mateix entorn, de molta qualitat, i també l’aigua que circulava pel sot, i per a la 
combustió s’agafava la llenya del bosc, molt abundosa en aquest paratge.
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Ambdós elements es localitzen entre les finques rurals de Can Turull (on hi ha la masia de 
Can Moragues) i Can Vilar, a l’extrem nord del terme municipal de Sabadell i prop del 
terme de Castellar del Vallès.
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Forns d'obra a Can Moragues - Can Vilar AI.070.EA

Vista aèria

ICGC

ALTRES IMATGES
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Forn d'obra al carrer de Sant Quirze AI.071.EA

DADES BÀSIQUES

425447 y = 4599786Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5600604DG2050B0001OD

Carrer  Sant Quirze, de, 47
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Forn d'obra al carrer de Sant Quirze AI.071.EA

Elements Es tracta d'un forn de teuleria excavat a l'estrat d'argiles carbonatades, de planta més o 
menys quadrada (entre 2,30 i 2,50m de costat). Consta d’una cambra de combustió i 
d’una cambra de cocció (sobre la graella), de la qual només se’n conserva la graella i la 
cambra de combustió amb el pilar central de secció rectangular, també d'argila. 

El conjunt presenta orientació nord-sud amb l'entrada a la cambra de cocció al nord (carrer
 de Sant Quirze) amb una alçada aproximada de 1,9m. La graella, d'un metre de gruix, 
presenta 42 fumeroles alineades i ordenades dins la quadrícula.

Context Forn situat al subsòl de l'interior d'un comerç al centre de Sabadell. La intervenció es va 
dur a terme durant el mes d'abril de 1999. 

Els treballs d'excavació van estar coordinats des del Museu d'Història de Sabadell (MHS) i 
vanser sufragats per Promoció Sant Quirze Peatonal SL (Roig 2002) (Roig i Roig, 2002).

Ús actual Desocupat

Cronologia s. XV

Ús original/altres Comerç / Forn de ceràmica d'obra (s. XIV-XV)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Preindustrial - Forn d'obra

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. V.53.AM Carrer de Sant Quirze

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat preindustrial, de gran importància al llarg del segle 
XIX, en aquest cas al Centre.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica característica, el sistema constructiu derivat 
de l’arquitectura popular i tradicional.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats preindustrials desenvolupades al centre de la ciutat, en aquest 
cas.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Forn



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn d'obra al carrer de Sant Quirze AI.071.EA

Bibliografia Un forn de teules del segle XV a la vila de Sabadell (Vallès Occidental): la intervenció 
arqueològica al carrer de Sant Quirze, 47. Jordi Roig i Buxó. Abril 1999. Museu d'Història 
de Sabadell (MHS).

Informació històrica Aquest forn i obrador es van construir al barri o raval de La Borromera que ja havia 
començat a formar-se en època medieval, a banda i banda del camí que, sortint del portal
 de muralla, menava al proper municipi de Sant Quirze.

Es tracta d'un conjunt artesanal de producció de ceràmica per obra (teules, etc) i rajoles, 
amb les restes més antigues datades al segle XIV i amortitzades amb abocament diversos
 al segle XV.

Aquest forn tenia un espai d'accés i càrrega just davant de la boca de la fogaina o cambra
 de combustió. Tenia forma rectangular amb un eix perpendicular al forn, és a dir, amb 
sentit est-oest. Es va poder determinar amplada (4,5m) i alçada aproximada (1,7m) però 
no llargada, ja que entrava dins els habitatges veïns. Aquesta teuleria estaria situada als 
afores de la vila murada i vallejada del segle XIV-XV, a un centenar de metres del clos 
murat, en un espai erm al costat de l'antic vial corresponent al camí de Sant Quirze. 
Aquest camí sortia del costat de ponent de la vila emmurallada pel portal d'en Salvany. El 
forn i el soterrani estaven situats aproximadament a la zona central del solar, a tocar la 
paret perimetral de ponent, la qual s'hi sobreposa parcialment, de manera que el lateral 
oest del forn i el retall del soterrani s'endinsen lleugerament sota l'immoble veí.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.
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Forn d'obra al carrer de Sant Quirze AI.071.EA

Visió general del forn Graella, cambra de foc i soterrani

Jordi RoigJordi Roig

ALTRES IMATGES

Secció N-S del forn Secció E-W del forn

Jordi RoigJordi Roig

Planta general del solar Graella, Cambra de foc i soterrani

Jordi RoigJordi Roig
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Forn d'obra al carrer de Sant Quirze AI.071.EA

Material ceràmic

Jordi Roig

Secció N-S Secció E-W

Jordi RoigJordi Roig
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de calç de Ribatallada AI.072.EA

DADES BÀSIQUES

423135 y = 4604043Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-03

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

08186A001000090000YR

Camí  Torrent de Ribatallada



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Forn de calç de Ribatallada AI.072.EA

Elements La corona del forn s'ha consolidat a partir d'una anella de ciment i s'hi ha instal·lat una 
reixa que cobreix tota l'obertura. L'olla, totalment excavada al marge, sembla presentar 
parament de pedra, sobretot a la part més feble, prop de la boca del forn, que ha estat 
consolidada amb ciment. El nivell interior de l'olla arriba a l'entrada de la boca de la 
fogaina. 

Normalment, la boca es trobava a un nivell més elevat que la base de l'olla, pel que 
sembla que el forn va ser consolidat però no excavat de manera que encara podria 
conservar l'última cuita i amagar una possible banqueta perimetral. La recarrega de la 
pedra calcària, per la seva calcinació, es realitzava per la boca superior del forn, mentre 
que l'alimentació del foc es feia a través d'una obertura a la base del forn. El seu anàlisi 
tipològic apunta una cronologia indeterminada dins de l'època moderna.

Estructuralment el forn de calç s'articula a partir d'una gran obertura circular excavada al 
nivell natural (torturà) del marge, excepte en la secció més propera al talús on la paret 
excavada al torturà és substituïda per un mur de doble fulls de còdols lligats amb morter, 
entre els dos fulls de paraments estava reblert de terra que feia les funcions d'aïllament 
tèrmic.

Context Excavat al marge natural just en el punt d'unió entre el torrent de Ribatallada i el riu Ripoll.

Es troba perfectament consolidat a partir d'una actuació portada a terme, segurament a 
principis de l'actual segle.

Ús actual Divulgació

Cronologia s. XVIII

Ús original/altres Fabricació de calç (dates desconegudes)

 

Estat conservació Bo;  La rehabilitació del forn de calç ve a consolidar l'estructura del forn a través de la 
construcció d'una anella de formigó armat, de la mateixa manera que s'ha consolidat 
l'obertura d'alimentació de llenya durant el procés de calcificació, i per últim s'ha instal·lat 
elements de seguretat per evitar caigudes dels visitants del forn.

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Preindustrial - Forn de calç

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Parc Fluvial del Ripoll. Inventari 
d'Elements d'Interès Cultural (1997-
1998-1999)

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat preindustrial, de gran importància al llarg del segle 
XIX al rodal de Sabadell.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura periurbana de la ciutat de Sabadell, 
especialment a l'entorn del riu Ripoll.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica característica, el sistema constructiu derivat 
de l’arquitectura popular i tradicional.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Forn de calç de Ribatallada AI.072.EA

Bibliografia FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004.                                 

Ajuntament de Sabadell. Patrimoni i història de Sabadell. Oficina de Patrimoni

Informació històrica La datació d'aquest tipus d'estructures és força complicada, atès el seu caràcter rural. Per 
les dimensions, difícilment es tracta d'un forn per a fer calç creat per a la reparació puntual
 d'una masia. Segurament es tractaria d'un espai de producció de calç destinada a la 
venda.

El creixement de la ciutat de Sabadell al s. XIX va generar una demanada important 
d'aquest producte, de manera que podria estar relacionat amb aquest moment, tot i que 
no es descarta la possibilitat que també funcionés durant el segle XX, tal i com s'ha pogut
 documentar en alguns forns del municipi veí de Matadepera.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats preindustrials desenvolupades, principalment, al rodal de la ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

Element/s Forn de calç
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Forn de calç de Ribatallada AI.072.EA

Forn i entorn Part superior

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Senyalització

Equip redactor
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Nau de Joan Deniel AI.073.EA

DADES BÀSIQUES

426240 y = 4600107Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Altres denominacions Corominas, S.A

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6402708DG2060B 1.787 1.691 PB

Carrer  Bilbao, de, 30
Carrer  Bonavista, de, -
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Nau de Joan Deniel AI.073.EA

Elements A nivell de cobertes, l’espai està clarament diferenciat en dues parts, donat que la nau 
paral·lela al carrer de Covadonga presenta coberta de teules a quatre vessants i a 
continuació cap a l’oest, l’espai és cobert per vuit dents de serra disposades d’est a oest.

Les façanes de Bilbao i Covadonga són iguals. Presenten mòduls (quatre a Bilbao i set a 
Covadonga) de tres finestres quadrangulars en vertical, totes amb reixa de malla. Cada 
mòdul es troba centrat en un espai que rebaixa la línia de façana.

La part superior de la façana presenta un espai limitat per dues motllures. A la part inferior,
 un sòcol que al carrer de Covadonga, presenta obertures estret alineades amb les 
finestres descrites i que donen llum a un espai semisoterrani.

Donat que el carrer de Ripoll, en aquest tram, és de recent construcció, la façana en 
aquesta banda no presenta obertures, ja que era una paret mitjanera.

Context Espai industrial situat al sector de Covadonga, que ocupa el terç est de l’illa entre els 
carrers de Bilbao i Ripoll.

Ús actual En desús (finals anys 80' del segle XX)

Cronologia 1880-1949

Ús original/altres Indústria tèxtil (1880-1983)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Reacionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.
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Nau de Joan Deniel AI.073.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica L’any 1880 consta una sol·licitud a nom de Josep Vilà i Fuster (AHS.AMH 188, exp. 
7/1880) per a la construcció d'una tanca. El plànol de Pascual Tintorer de 1886 però 
mostra una nau construïda en aquell indret.

Tal i com consta a d’altres expedients, una paret de tanca indica l'inici de la construcció 
d’una nau que foren, inicialment, espais de treball o lloguer del vapor Vilà i Fusté i que 
s'anaren ocupant al llarg del segle XX.

El vapor Vilà i Fusté estava situat entre el carrer d’Alfons Sala i Covadonga. Aquest espai 
hi estava adossat pel nord, amb límit al carrer de Bilbao.

Va iniciar la seva activitat l’any 1877 com empresa tèxtil Llanera (tissatge i filatura) fins el 
1897, quan passà a ser vaporista llogant espai i força motriu a empreses tèxtils.
A partir de 1919 hi apareix, associada a aquest espai, l'empresa tèxtil de Joan Deniel 
Masferrer, amb 5 telers jacquards i 14 telers mecànics senzills.

Al registre d'activitats de 1919-20 hi consta amb 45 treballadors: 20 homes i 25 dones.
No tornarem a trobar cap expedient associat amb aquest espai fins a 1949 en què 
Corominas SA demana una ampliació signada per l'enginyer Josep Salvador. Corominas 
SA tancaria al 1983.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.
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Nau de Joan Deniel AI.073.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Vapor Muntanyola AI.074.EA

DADES BÀSIQUES

424755 y = 4598791Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Altres denominacions Tints Enrich

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4989001DF2948G 3.338 2.963 PB+1

Carretera  Molins de Rei, de, 201
Carretera  Rocafort, de, 65
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Vapor Muntanyola AI.074.EA

Jaume Muntanyola Rius, Dimas Vallcorba -mestre d'obres-, Gerónimo Bolivar -enginyer-

Elements El conjunt presenta un nucli antic i una nau més moderna al costat est d’aquest.

Al xamfrà que fa cantonada, s’hi troba una petita porta per al personal i s’hi obren també 
quatre finestres quadrades, de mida petita, més pròpies d’un habitatge que no pas d’un 
element industrial.

L’element vertebrador del nucli antic és una nau, coberta a doble vessant, disposada en 
sentit nord-sud però no del tot paral·lela al carrer de Rocafort. Aquest fet, i l’absència de 
cap entrada de grans dimensions, fan evident que les instal·lacions inicials varen ser 
modificades, segurament degut a un nou ordenament urbanístic.

A l’extrem sud d’aquesta nau hi ha dues petites naus més, aquestes disposades 
perpendicularment a la primera i també cobertes a doble vessant. Aquestes dues naus 
estan alineades amb el mur est de la primera nau, i sobresurten uns 5m d’aquesta per 
l’oest. També per la banda oest de la nau principal hi ha d’altres elements annexos. Així, a 
l’angle que formen les naus anteriors i la nau principal, hi ha un edifici de planta baixa i 
pis, de planta quadrada i també cobert a doble vessant. A l’alçada del primer pis, que és 
l’estructura que sobresurt de la resta d’elements, hi ha tres finestres quadrangulars de 
mida mitjana, no sempre centrades segons l’eix de l’edifici. Son finestres d’aspecte 
industrial, amb reixa de barrots verticals per la part exterior i no practicables, ja que es 
divideixen en quatre parts per la presència de dos travessers de ciment. A la coberta 
d’aquest edifici hi ha una xemeneia que, pel diàmetre que mostra, fou escurçada, 
evidenciant que aquest espai era l’antiga casa del vapor. Aquest edifici presenta dos 
moments constructius, ja que l’eix de la coberta del terç est, on hi ha la xemeneia, no 
coincideix amb el de la resta de coberta.

A la cantonada del xamfrà, a continuació de l’espai d’accés descrit al començament, s’hi 
aixeca un altre edifici de planta i pis, amb coberta a una vessant i que presenta continuïtat
 amb aquest primer espai pel que fa a les obertures de la planta baixa. Al primer pis, hi ha 
tres finestres de les mateixes característiques. Aquest edifici té característiques 
d’habitatge. A la part superior de la façana hi ha dues línies de maó vist en horitzontal i 
uns centímetres més avall, una altra línia. Entre ambdues s’hi obren tres ventilacions 
rectangulars, tancades per una rajola amb orificis en diagonal.

Com s’ha esmentat, l’eix d’aquests edificis no es correspon amb l’eix del carrer de 
Rocafort, de manera que hi ha un mur de tancament que segueix la línia del carrer i que 
acaba a la façana d’aquest darrer edifici. Els espais poligonals que queden entre les 
estructures descrites i els límits del recinte actual son coberts amb teulada plana.

Pel que fa a la nau, més moderna, aquesta es troba just a l’est del conjunt industrial antic, 
i no coincideix amb el seu eix perquè aquesta nau ja es construí seguint l’ordenament 
urbanístic de la zona. És una nau coberta a doble vessant i d’una amplada equivalent a tot
 el nucli antic. Presenta una façana moderna de mòduls prefabricats al carrer de Fiveller, 
amb tres grans portals metàl·lics basculants (el del centre més ampla que els altres dos).

Context Les instal·lacions es troben a la cantonada dels carrers de Rocafort i Fiveller, al barri de 
Gràcia de Sabadell.

Cronologia 1892-1903

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)
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L’element més destacat es troba al seu extrem sud-oest, a tocar del nucli antic. És una 
torre de planta quadrada i que s’aixeca fins a una alçada d’un segon pis amb una 
estructura constructiva que concorda amb el nucli antic. A la part superior, presenta una 
estructura metàl·lica en forma d’embut que no hem identificat.

Ús actual Desús

Ús original/altres Carboneria (1892-1902?) / Tints i acabats (1902?-2008)

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Informació històrica La primera activitat relacionada amb aquest espai és la carboneria d’en Jaume 
Muntanyola Rius. El 1892 es tramità una llicència d'obres per a la construcció d'una tanca i
 un cobert amb Dimas Vallcorba com a mestre d'obres, però no hi figura cap esquema per
 a la instal·lació de calderes, xemeneies o màquines de vapor fins un any més tard, amb 
l'enginyer Gerónimo Bolivar. Jaume Muntanyola apareix a les matrícules industrials i altres
 documents com a venedor de carbó vegetal al detall al carrer de Montserrat, 77, activitat 
que duraria poc ja que el 1903, Francesc Enrich Escudé demanà permís per a la 
construir-hi quadres destinades a tints.

En Francesc Enrich estava present al vapor Buxeda Nou l’any 1899, llogant-hi espais i 
vapor. A partir de 1903, amb la compra dels terrenys i el generador de vapor a en 
Muntanyola, es va instal·lar al barri de Gràcia. Aquest mateix any incorporà els seus dos 
fills, Valentí i Francesc Enrich Borrell, que es dedicarien a tints de fibres i teixits de llana, 
cotó i mescla.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.

Per a la xemeneia, a l'igual que per a resta del conjunt, el seu enderroc restarà 
condicionat a la valoració de l'estudi patrimonial.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

ENRICH, Roser; Els mostraris. Creacions i història del tèxtil sabadellenc. Arraona: revista 
d'història, Núm.: 33, 4a època, 2012. 

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

ENRIC, R.; SERRA, S.; SERRACANT, J.M.; Tints i colorants. Una història que ve de lluny. 
Museus Municipals de Sabadell, 2015.

L’any 1921 es creà Hijos de Francisco Enrich, juntament amb els fills Francesc i Josep, tot
 i que a la mort del primer el 1935, fou substituït pel seu fill Feliu Enrich Busqueta. Aquest 
últim quedaria com a únic propietari quan es va dissoldre la societat l’any 1955, cinc anys
 després de passar a societat anònima. El 1964, va formar la societat Tintes Enrich y 
Gregori SA i el 1973, els germans Enrich Valls van comprar la part d’en Gregori i van 
formar Tintes Enrich SA, a la que set anys després s'hi afegiria Feliu Enrich Gregori. El 
2001, amb la incorporació de Sebastià Serra Rof de Serra Tintes y Blanqueos SA, va 
passar a ser una SL i es va dedicar també a la tinció de pentinats. L’any 2008 va tancar 
les seves portes.
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Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425081 y = 4599189Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5294607DF2959H 1.772 1.928 PB

Carrer  Pau Claris, de, 87
Carrer  Reina Elionor, de la, -
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Josep Renom Costa, arquitecte / Marcet, promotor

Elements Es tracta d’una estructura de tres naus amb coberta de doble vessant disposades en “u”, 
amb un pati central obert per la cara nord, al carrer de Pau Claris del barri de Gràcia de 
Sabadell, on hi ha l’accés. 

Les dues naus a banda i banda del pati, pràcticament paral·leles, tenen les mateixes 
característiques. La nau est, que fa cantonada amb el carrer de la Reina Elionor, presenta
 10 obertures a aquest, cadascuna entre encavallades. Són les típiques obertures de les 
quadres, estil Manchester, rectangulars disposades en vertical i amb arc rebaixat a la part
 superior.Els murs que donen al pati central presenten també algunes finestres, però de 
diferent factura. Així, la nau est obre al pati quatre parelles de finestres rectangulars en 
horitzontal, una sobre l’altre, de factura més moderna, als quatre mòduls al nord, mentre 
que la resta de mòduls presenten obertures com les del carrer.

Pel que fa a la nau oest, alguns del mòduls no presenten obertura i d’altres, una única 
obertura rectangular estreta en horitzontal a mitja alçària. La paret oest d’aquesta nau fa 
de mitjanera amb els veïns i per tant, al moment de la catalogació no hi ha finestres 
habilitades.
A la façana principal, al carrer de Pau Claris, hi ha una gran porta metàl·lica basculant de 
dues fulles que dóna accés al pati. La nau est presenta quatre obertures iguals a les de la 
façana est, i la nau oest presenta una gran porta central, també basculant de dues fulles 
amb una finestra a cada banda, quadrangulars. Ambdues naus presenten dos orificis de 
ventilació a la part superior. Els de la nau est són circulars, mentre que els de la part oest 
són quadrats.

La tercera nau, que tanca el pati pel sud, ocupa tota l’amplada de l’empresa, i és més 
estreta que les altres dues naus. A l’extrem est, façana amb el carrer de la Reina Elionor, 
s’hi obren dues finestres rectangulars en horitzontal, una a cada banda de l’eix de la nau.

El pati central està parcialment cobert amb una estructura similar a la uralita, que en 
cobreix la meitat sud, però no el tanca, ja que s’utilitza d’aparcament.

Context Conjunt fabril al carrer de Pau Claris del barri de Gràcia.

Ús actual Indústria tèxtil llanera (des de 1905)

Cronologia 1919

Ús original/altres Industrial

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

Valor històric Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica Les naus que ens ocupen van ser construïdes l’any 1919 per l'arquitecte Josep Renom 
Costa sota la promoció de SA Marcet.

Juli Puncernau Viladot, un cop acabats els seus estudis a Anglaterra i Suïssa sobre el 
teixit de senyora, entre 1905 i 1909 va formar una societat en comandita amb Emili 
Sallarés i Casanovas. Entre 1909 i 1918, va crear Puncernau Hermanos amb el seu 
germà Ramon.
A partir de 1919 es va establir pel seu compte en unes naus acabades de construir i 
arrendades a Marcet SA. En aquell moment, tenia 132 obrers.

A la seva mort el 1926, els familiars de Juli Puncernau van traspassar el negoci a dos 
col·laboradors seus, en Josep Llorens Borrel i Antoni Torra Guarro, que van crear la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana de transformació 
d'ús.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a una carretera (vial de comunicació) com estructura estratègica 
per la indústria i el comerç.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de les cobertes, així com les obertures 
de les façanes.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

Element/s NP 2. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de les dues naus que conformen la "u" amb front principal 
al carrer de Pau Claris:
- Façanes
- Altres elements tipològics que es determinin a partir de l'estudi patrimonial
 
NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CALVET, J.; RIBÉ, G.: SOLER, G.; El conjunt industrial de l’antic vapor de cal Marcet i de 
la fàbrica de Vicenç Planas. Sabadell: Associació d’Enginyers de Catalunya, 2002.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

SOLER, Glòria: El vapor de cal Marcet. dins Tres exemples d'arqueologia industrial a 
Sabadell. Quaderns d'arqueologia, núm. 3, Museu d'Història de Sabadell, 2003.

societat Llorens y Torra sucesores de Puncernau. El primer havia treballat des de 1909 
com a tècnic tèxtil, i el segon havia estat comptable i viatjant. A la mort d’en Llorens l’any 
1949, el seu fill Josep Llorens Baulés va entrar a l’empresa com a teòric tèxtil. Poc 
després, els fills d’Antoni Torra, en Pere i l'Ernest, també entraren a l’empresa i el 1953, 
aquesta passà a anomenar-se Llorens i Torra SA. L’any 1976 tancà les portes.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425296 y = 4599164Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions (Magatzem del Museu d'Història de Sabadell)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5594601DF2959H 2.330 1.095 PB

5594605DF2959H 336 131 PB

Carrer  Roger de Flor, de, 135
Carrer  Cellers, de, -
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Elements Són quadres de planta baixa i teulada de teula de doble vessant sobre encavallades de 
fusta, amb finestres tipus Manchester a les façanes laterals, la del nord dóna al carrer de 
Cellers, i la del sud a un pati/jardí privat.

L’entrada, per dues portes corredisses, està situada a la façana est de les instal·lacions, 
on s’hi ha deixat obert l’espai de dues encavallades i s’ha tancat el mur a continuació. 
Aquest espai cobert manté els murs, amb les obertures de dues finestres a banda i banda.

Pel que fa a les façanes laterals, aquestes presenten el relleu dels pilars i al mateix pla, 
d’un sòcol d’uns 50cm i una franja a la part superior just per sota del ràfec, de manera que
 la finestra s’obre en un pla més interior. Totes les finestres (una a cada espai entre 
encavallades) presenten una reixa amb la vora de passamà metàl·lic.

Les naus han estat adaptades com a centre de creació i producció artística “la Nau”.

Context Les instal·lacions que en resten són dues naus disposades d’est a oest a la cantonada 
dels carrers Roger de Flor i Cellers.

Ús actual Magatzem del Museu d'Història de Sabadell

Cronologia 1919

Ús original/altres Indústria tèxtil (1904-?) / La Nau centre de creació artística

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Tot i la preservació parcial és un conjunt interessant per la contribució en la 
lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana de 
l’Eixample de la ciutat a partir de les indústries tèxtils de rellevància.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de les cobertes, així com les obertures 
de les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les seves 
característiques representatives, especialment en la tradició i record de les 
activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn de l’activitat 
llanera.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Pau Sempere AI.076.EA

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica Tot i que no s’ha pogut constatar si es tracta de la mateixa persona, l’any 1905, Pau 
Sampere, llogater al vapor Llonch dins la indústria de l'estam, consta tributant amb 12 
telers mecànics jacquard. L'any 1907 però, tributava només amb 4 i l'any següent, amb 6 
telers mecànics senzills.

Fou baixa l’any 1912 i tornà a aparèixer a les llistes del 1918 ubicat al vapor Llonch, tot i 
que el mateix any demanà un permís d'obres per a la construcció d'una casa amb 
magatzem a pocs metres, al carrer Viladomat.

L’any 1919 demanà el permís per a la construcció de la nau industrial objecte de 
descripció, ubicada a poca distància de l'anterior.

Actualment, és de propietat municipal i serveix de magatzem del fons tèxtil del Museu 
d'Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Element/s Les dues naus disposades a la cantonada dels carrers Roger de Flor i Cellers



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Pau Sempere AI.076.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Singla i Codina AI.077.EA

DADES BÀSIQUES

425182 y = 4599124Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5393008DF2959H 654 238 PB

Carrer  Cellers, de, 51



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Singla i Codina AI.077.EA

Rafael Estany, enginyer / Josep Codina, promotor

Elements En el moment de la catalogació, la nau presenta una profunditat d’uns 13 metres, i la resta
 de les instal·lacions han estat convertides en pati. A l’extrem sud de la finca, a l’altra 
banda del pati, hi ha una estança coberta a una vessant. L’espai sembla haver estat 
adaptat com a col·legi. A l’oest, la nau presenta un annex de poc més de 4m d’amplada, 
amb coberta a una vessant.

Pel que fa a la façana que s’obre cap al nord, al carrer de Cellers, presenta una petita 
porta de fusta de dues fulles a la part central i dues finestres a banda i banda, quadrades,
 de grans dimensions i d’aspecte industrial, amb reixat per la part exterior. A la part 
superior de la façana, presenta una obertura circular de ventilació de la zona de les 
encavallades, també protegida per un reixat a la part exterior. L’annex a l’oest presenta 
una finestra, també quadrada però més petita. La vora superior de la façana presenta un 
ràfec de tres línies de maons que sobresurten més de forma creixent. A la part superior, 
des files de maons en horitzontal formen tres petits pilars que devien tenir alguna funció 
anteriorment. La façana sud, al pati, presenta quatre finestres quadrangulars, a mitja 
alçada, i una porta d’accés a l’annex oest.

Context Nau de planta baixa i coberta a dues aigües situada al carrer de Cellers, al barri de Gràcia
 de Sabadell.

Ús actual En desús

Cronologia 1915

Ús original/altres Indústria tèxtil, filatura de llana (1915-Dècada de 1920) / Centre d'ensenyament (anys 70' 
del segle XX)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de la façana.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en la façana.

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Singla i Codina AI.077.EA

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica Inicialment, s’ubica Singla i Codina llogant, dels del 1902, tant força motriu com espai al 
vapor Buxeda Nou, amb una filatura amb 900 fusos.

L’any 1915 es demanà una llicència d'obres (AHS. AMH-245. exp. 27/1915) per a la 
construcció d'una quadra de treball al carrer de Cellers a nom de Josep Codina, amb 
Rafael Estany com a enginyer. Pocs mesos més tard, es demanà una llicència per a la 
instal·lació de tres motors de 1, 20 i 30VC.

Als anys 70-80 va formar part de les instal·lacions de l'escola pública Riu-Sec. Just en 
aquest edifici hi havia els nens, mentre que a un edifici de la Ctra. de Molins de Rei hi 
estudiaven les nenes. Un cop tancat el centre, va funcionar un temps com escola bressol.
 Actualment encara consta al cadastre com a espai destinat a ensenyament però fa anys 
que està en desús.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Singla i Codina AI.077.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Tintoreria Castelló AI.078.EA

DADES BÀSIQUES

426063 y = 4601131Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-12

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6114002DG2061B 22.695 15.282 PB+1

Camí  Fàbrica Castelló, de la, -



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Tintoreria Castelló AI.078.EA

Elements Consta de tres grans naus contigües al sud, cobertes a doble vessant de fibrociment i 
seguidament i cap al nord, un espai encara més extens cobert per 9 mòduls en dent de 
serra, disposats d’est a oest. L’estructura d’aquest espai no és del tot quadrangular, sinó 
que la llargada dels mòduls per la banda oest varia, i hi ha petits espais més moderns 
adossats.

 A la façana est amb el riu, hi ha una construcció estreta, adjunta a les tres naus descrites 
inicialment, que acull l’espai d’oficines.

Context Complex industrial situat a la riba dreta del riu Ripoll, envoltat per un meandre.

Ús actual Indústria tèxtil auxiliar (tints i acabats) des de 1962

Cronologia 1958-1962

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Moviment Modern; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, a l'entorn tèxtil, de gran importància al llarg 
dels s. XIX-XX a la ciutat.

El valor resideix, principalment, en la seva tipologia emanada de corrents 
racionalistes de postguerra (1955-70) i reflectida en les façanes i 
l'estructura portant, així com el seu ordre compositiu general.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, des de l'arquitectura i l’entorn que defineix al 
seu voltant. En aquest cas es tracta d’un conjunt o element proper al riu 
Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Tintoreria Castelló AI.078.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009. 

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.

Exposició “Les veus del tèxtil”. http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura/les-veus-del-
textil/ (darrera consulta Febrer 2019).

Informació històrica Les primeres llicències d'obres relacionades amb Tints Castelló són de 1958, quan es 
sol·licità permís per a la construcció d'unes naus industrials que s'acabarien de construir al
 1962, tot just abans de la riuada, quan tot estava a punt per començar l'activitat 
(maquinària inclosa), cosa que obligà a reconstruir-ho tot. L'activitat familiar ja havia 
començat el 1895 amb una tintoreria per roba usada de la mà de Joan Castelló Planelles 
a Terrassa. El 1925, va comprar la Tintoreria Espinal i va agrupar els dos tallers. L'activitat
 va anar creixent i en un parell de dècades va arribar a tenir fins a 70 sucursals al Vallès 
Occidental. A partir d'aquí, van entrar al camp de la tintoreria industrial on van ser els 
primers de l'Estat a introduir el desgreixant de teixits amb tricloroetilè.

El fill, en Joan Castelló Puig, va ampliar l'empresa familiar amb la tinció i acabats de peces
 de gènere de punt a la fàbrica de nova planta prop del Ripoll. Aquesta empresa va arribar
 a tenir fins a 350 treballadors i l’any 1965 passà a formar part de l'associació Inter-Tricot 
Finish Group amb 8 empreses a diferents països europeus i una als Estats Units, amb la 
intenció de compartir millores tecnològiques, organització, comerç, mercat, ...

L’any 1995 es va posar al capdavant del negoci en Joan Castelló Escudé, enginyer 
químic. L’any 2008 l'empresa va ser adquirida pel Grup Cima.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Tintoreria Castelló AI.078.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia AI.079.EA

DADES BÀSIQUES

427133 y = 4599354Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7395009DF2979H 13.515 8.356 PB

Carrer  Riu Ripoll, de, -



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia AI.079.EA

Juli Batllevell i Arús, arquitecte

Elements És compost per un grup de set naus contigües, disposades de nord-oest a sud- est. La 
majoria de les naus estan molt malmeses i ja no tenen coberta. A l’extrem nord est del 
complex, encara cobert, hi ha les instal·lacions de les oficines modernes.

Totes les naus eren cobertes a dues aigües però en el moment de la catalogació, només 
hi ha dues naus cobertes, la primera i la quarta des del riu, amb la part central de la 
coberta elevada. Les tres naus properes al riu són més curtes que la resta (menys de la 
meitat de la llargada). 

A prop de les oficines hi ha un edifici de planta i dos pisos, cúbic, de formigó, cobert de 
doble vessant de xapa ondulada. Les façanes presenten sis obertures cadascuna, 
verticals en tota l’alçada i de panots de vidre. La resta de superfície està recobert de xapa
 metàl·lica ondulada. 

Al centre de la cara nord del solar hi ha la xemeneia que, contràriament a la immensa 
majoria de xemeneies documentades a Sabadell, s’eleva directament del sòl amb una 
alçada total de 17,38 m. Està constituïda per un cos de forma lleugerament troncocònica, 
de planta circular, que s’eleva directament del sòl i és acabada per un coronament senzill.

La xemeneia no té base i s’aixeca directament del sol sobre un marge elevat que ja l’hi 
dóna l’alçada necessària per facilitar el tiratge.

El cos és con truncat, encara que la diferència de diàmetre entre la base i el coronament 
és molt petita, i es genera a partir d’una circumferència. Aquest cos és realitzat amb 
maons aplantillats i és acabat amb un anell de diàmetre més gran que el del cos en 
aquest punt.

El coronament és constituït per un anell i un tram curt de xemeneia. L’anell és format per 
una motllura escalonada, constituïda per lavolada successiva de tres gruixos de maons. El
 curt tram té avui una forma troncocònica invertida que es correspon a una degradació del
 coronament provocada per l’efecte de la temperatura de servei i
intensificada pels diferents fenòmens climàtics i pel temps
transcorregut sense utilització.

Sembla ser que podria ser una de les xemeneies secundàries del projecte inicial de 
1894-95 (potser la principal no es va arribar a construir).

Context Complex industrial extens a la riba esquerra del riu Ripoll al costat del que va ser l'antic 
camí a Santiga, que el separa de TIMSA al nord, davant de Can Quadras, sota Can 
Roqueta. La xemeneia es conserva pràcticament sencera. Aquest conjunt industrial es 
dedicava a la indústria tèxtil llanera i tintoreria i també va
ser conegut amb el nom de Sabadell Tèxtil. Actualment està tancat i
en desús.

Ús actual En desús (des de 2006)

Cronologia 1894-1895

Ús original/altres Indústria tèxtil auxiliar (tints i acabats) (1895-2006)

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.48.BARP Auxiliar Industrial 
Sabadellense

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia AI.079.EA

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les façanes i 
que poden revestir un deteriorament irreversible d'aquest bé.

 

Estat conservació Molt dolent;  Es reflecteix en les façanes i, possiblement, ens està indicant deterioraments 
a escala diversa en les estructures interiors i la coberta.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauracio

Conjunt, excepte la xemeneia: Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, 
Remodelació o Rehabilitació; Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació 
(sempre que el planejament general ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació 
(justificadament); Desplaçament; Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de L'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.
 
En el cas de la xemeneia no es permet l’enderroc de les estructures que són referents en 
els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Pel que fa a la xemeneia, el criteri d'intervenció és el de conservar-la amb metodes pròpis 
de la restauració adequada.

D'altra banda, es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, de la resta del bé 
catalogat. Caldrà, però, justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que 
es plantegi una actuació sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi 
recollirà, també, els aspectes i detalls inherents al bé, aixi com tenir també documentades 
totes les modificacions o transformacions sofertes.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La xemeneia és un bé que cal tenir en la memòria donat que la seva 
presència marca la importància i personalitza la indústria tèxtil en el marc 
del conjunt de les mateixes que s'escampen per la ciutat al llarg del segle 
XIX i principis del XX.

La xemeneia és un bé singular, el valor del qual resideix principalment en la 
seva estructura tipològica característica i el seu disseny amb un sistema 
constructiu derivat dels manuals pràctics per aquestes construccions 
concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

La xemeneia és un bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la 
identificació singular que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al 
seu voltant. En aquest cas es tracta d’un element associat al paisatge del 
riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Xemeneia

NP 5. DOCUMENTAL
La resta del conjunt. La regulació es concretarà a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà 
de redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia AI.079.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-
1915). Pòster. Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1994.

BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís et alii: Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial. Editorial Fundació Caixa Catalunya, 2004. 

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

VVAA; Parc Fluvial del Ripoll, Sabadell [recurs electrònic] : inventari d'elements d'interès 
cultural 1, Ajuntament de Sabadell, 2003.                                                                               

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El conjunt industrial de la Industrial Auxiliar Sabadellense ha estat l'únic a la zona del 
Ripoll a Sabadell a ser projectat per un arquitecte, en Juli Batllevell, que va intentar 
construir un conjunt on es barrejava la part funcional i artística. Tot i així el projecte mai es
 va arribar a executar en la seva totalitat, i durant el segle XX les diferents ampliacions 
portades a terme, més que seguir-lo, el van deformar. La riuada del 1962 el va afectar 
força, però tot i així es va tornar a reconstruir.

La Industrial Auxiliar Sabadellense es va constituir a partir de 1891 amb els creditors del 
tintorer Amadé, que havia tingut la seva indústria entre els carrers Bilbao, Covadonga i 
Topete (actual Alfons Sala). Aquests van construir aquest vapor destinat inicialment a 
acabats i més tard també a fàbrica de cicle complert.

El 1909 Joan Brujas Pellisser, va comprar la Industrial Auxiliar Sabadellense, i va 
incorporar altres socis. Entre 1920 i 1927 va ser anomenada Aprestos Brujas SA i del 
1927 al 1970, Sabadell Tèxtil SA, integrada en el grup Comercial Anónima Vilà (CATEX). 
Després d'uns anys tancada es va instal·lar Arrahona Tèxtil SA, que va plegar al 2006.

Actualment està en estat total d'abandonament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Auxiliar Industrial Sabadellense i Xemeneia AI.079.EA

Fotografia del bé Xemeneia

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Xemeneia Coronament

AHSAHS
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Fàbrica de Vicente Cascón González AI.080.EA

DADES BÀSIQUES

425191 y = 4599763Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5399001DF2959H 2.242 4.099 PB+1

Passatge  Colom, de, 57-61
Carrer  Unió, de la, -
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Fàbrica de Vicente Cascón González AI.080.EA

Josep Vila Juanico, arquitecte

Elements A la part central de la façana pel carrer de Colon hi ha un pati quadrangular, separat del 
carrer per un mur de carreus pedra amb dues portes metàl·liques lliscants de xapa 
ondulada i reixa al terç superior, on s’hi ubica l’entrada a les instal·lacions tant per vehicles
 (al lateral del pati, mur est) com per al personal, al mur nord, front la façana. Aquesta 
façana presenta planta i pis, i totes les obertures presenten motllura de pedra als laterals i
 a la part superior, amb una filera de maó pla vist a la base de les finestres.

Tot el perímetre de la façana presenta un sòcol de pedra de mida mitjana/gran, disposada
 en mosaic. Tota la nau està coberta per dents de serra, que només es trenquen a la part 
central del mòdul de l’extrem sud, on hi ha una estructura circular.

La nau cantonera té una planta semisoterrània amb finestres que s'obren al carrer de la 
Unió.

Context Nau industrial situada a la cruïlla dels carrers de Colón i de la Unió, al barri d'Hostafrancs,
 amb entrada pel primer, a poca distància al sud del Mercat central.

Ús actual En desús (des de 2017)

Cronologia 1944

Ús original/altres Indústria tèxtil llanera (filatura i tissatge per a roba d'home) (1942-2017)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància en el 
període de la postguerra a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central. En aquest cas es reflecteix la 
posició propera a antigues carreteres com estructura estratègica per la 
indústria i el comerç.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura i forma de les cobertes, en dent de serra, així com les obertures 
seriades de les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període previ al “desarrollismo económico”, segona transformació 
industrial, social i urbana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de la nau amb la coberta en dents de serra (5 crugies més 
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Fàbrica de Vicente Cascón González AI.080.EA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

Informació històrica Vicente Cascón Gonzalez provenia de la localitat de Béjar (Salamanca) on la família 
participava a l'empresa García y Cascón SA, que es dedicava al rentatge i pentinat de 
llana. Arribà a Sabadell el 1939 i l’any 1942 ja apareix a la contribució industrial al carrer 
de Josep Renom, especialitzat en la fabricació de roba de senyor. A finals de la dècada 
dels 40 del s.XX, encarregà el projecte d'una nova fàbrica a l'arquitecte Josep Vila 
Juanico, on va centralitzar l’activitat i on encara s’hi troba.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de la façana protegida que identifiquen el bé, a 
través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb la 
totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció.

proximes a la mitgera) determinada per:
- Façana (composició, ritme i estil)
- Coberta  (formació repetitiva de la solució de la coberta en dents de serra)

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Fàbrica de Vicente Cascón González AI.080.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Rentador de Cal Llonch i Xemeneia AI.081.EA

DADES BÀSIQUES

425186 y = 4600967Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5311822DG2051B 674 1.691 PB+2

Carrer  Maria de Bell-lloc, de, 65
Carrer  Vallcorba, de, 6
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Rentador de Cal Llonch i Xemeneia AI.081.EA

Francesc Izard Bas / Arnau Izard i Llonch, enginyer

Elements Del que va ser el conjunt industrial, només en queda la xemeneia i sembla que molt 
modificada. De fet pràcticament només se’n conserva la base, que és un prisma 
rectangular molt alt amb la part superior amb dos filades de maons que sobresurten. La 
línia superior surt més que la inferior i estan col·locats en vertical. Sobre aquesta base 
s'iniciava el fust circular de la xemeneia.

L'alçada actual és de 13,04 m., tot i que segons el projecte original era de 19,50m.

Context Conjunt situat a la cantonada dels carrers Vallcorba amb Maria de Bell-lloc, a la Creu Alta. 

L’establiment industrial, a nom de Rosa Arqué i Costajussà, es dedicava al rentatge de 
llanes. El conjunt industrial s’ha transformat en habitatges, amb el que resta de la 
xemeneia integrada en l’obra nova.

Ús actual Xemeneia inserida dins habitatges (des de 2010)

Cronologia 1943 / Xemeneia 1943

Ús original/altres Rentador de llana (1943-anterior a 1972)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana de l'eixample de la Creu Alta. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a camins o carreteres com estructura estratègica per la indústria i 
el comerç.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, l'estil representatiu d’aquestes 
edificacions, reflectit en les façanes i la posició integrada de la xemeneia 
conformant la cantonada.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria diferenciada del sector tèxtil, 
envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Edifici amb la xemeneia integrada



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Rentador de Cal Llonch i Xemeneia AI.081.EA

Bibliografia Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica L'establiment industrial dedicat al rentatge de llanes estava a nom de Rosa Arqué i 
Costajussà, que va iniciar el projecte d'edificació l’any 1942, signat per Francesc Izard 
Bas. Aquesta edificació es veié modificada un any més tard amb l'ampliació d'un pis i la 
construcció de la xemeneia encara existent. El plànol d'ubicació del projecte indica que es 
trobava al costat de la propietat de Joan Llonch Racudé, comerciant llaner. Rosa Arqué 
estava casada amb un dels germans Joaquim o Joan Llonch Racudé. Ja no apareix al 
parcel·lari de 1972.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preserva la 
forma i tipologia característica del bé catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de construccions i espais lliures
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Rentador de Cal Llonch i Xemeneia AI.081.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES
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Fàbrica de Josep Casas AI.083.EA

DADES BÀSIQUES

424988 y = 4600521Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Magatzem del Museu d'Història de Sabadell (MHS)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5108007DG2050B 942 1.488 PB+1

Carrer  Agricultura, de l', 54



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Josep Casas AI.083.EA

Rafael Estany, arquitecte / Joan Pont Llorens (promotor)

Elements Consta d’una nau isolada de 20 metres d’amplada que ocupa gairebé tota la façana nord, 
amb coberta de fibrociment a dues aigües sobre encavallades metàl·liques. Té un portal 
metàl·lic d’accés pel carrer de Covadonga i per la façana del carrer de Felip Benessat 
presenta una sèrie de 14 finestrals quadrangulars de panots de vidre. A la façana del 
carrer de Covadonga s’hi obren quatre finestres més, dues a cada banda de la porta. 

A tocar de la mitjanera amb la finca veïna, hi ha una altra nau, força més estreta (12 m 
d’amplada) amb coberta de teula de doble vessant. Està enretirada de la façana amb el 
carrer de Covadonga i arriba fins al carrer de Santa Teresa. Adjacent a aquesta pel nord, 
una altra quadra, més estreta encara (6m d’amplada), i coberta amb una dent de serra. 
L’accés a aquestes dues construccions té lloc pel pati, que presenta un portal metàl·lic al 
carrer de Covadonga.

Context Conjunt de tres naus i pati que ocupen la meitat nord de la illa compresa entre els carrer 
de Romeu, Covadonga, Santa Teresa , Felip Benessat i amb façana als tres darrers, al 
barri de Covadonga.

Ús actual Magatzem del Museu d'Història de Sabadell (MHS)

Cronologia 1907

Ús original/altres Indústria auxiliar (1907-mitjans s. XX) / Indústria tèxtil (1948- anys 70' del segle XX)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Fàbrica referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, aspecte de gran importància al llarg dels s. XIX-
XX a la ciutat.

Estructures interessants en el record per la contribució en la lectura de la 
formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del barri de la 
Creu Alta i, en general, de l’eixample de Sabadell.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les 
tècniques constructives del moment, així com per l'equilibri compositiu que 
ofereix la seva imatge exterior.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Josep Casas AI.083.EA

Observacions La nau és de titularitat municipal. És destinada a magatzem del Museu d’Història de 
Sabadell (MHS)

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica El conjunt industrial es va edificar en diferents moments. Hi ha indicis de que l'edifici inicial
 el va fer construir en Joan Pont Llorens l’any 1907 amb en Rafael Estany (AHS.AMH 227,
 exp. 24/1907) com a facultatiu. L’any 1914 es sol·licitar (AHS.AMH 244, exp. 427/1914) la
 instal·lació d'un motor de 2CV a nom de Menna Pont.

Al registre d'activitats de 1919-20 hi apareix sota la denominació de Juan Pont e Hijo amb
 5 obrers, amb l’activitat d’encoladors de peces.

L’any 1948 es donà una altra ampliació, aquesta a nom de Succesores Menna Pont.

Al parcel·lari de 1972 s’hi documenta, com a propietari, en Jaume Pont Soler, que tenia 
l’espai llogat des del 1948 a "Industrias del Estambre", que disposava de naus llogades a 
diferents carrers de la zona, entre ells al carrer de Vidal número 74

Industrias del Estambre va ser fundada al 1948 per Joan i Pere Romeu Moratonas (família
 amb una llarga tradició tèxtil, social i política a Sabadell) i Joan Garcia Fortuny. Aquest 
últim actuava com a gerent de Romeu SA, que es dedicà al comerç de llanes fins al 
tancament l’any 1970.

Els dos germans Romeu Moratonas dirigien alhora una empresa familiar amb tradició ja 
des del segle anterior i que, a partir de 1951 rebré el nom de Romeu Voltà SA i es 
dedicava al tissatge fins al seu tancament l’any 1998.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preserva la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Nau amb façana al carrer de l'Agricultura

NP 5. DOCUMENTAL
Resta de l'element



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Josep Casas AI.083.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Tèxtil Riba, S.A. AI.084.EA

DADES BÀSIQUES

426315 y = 4599327Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6495101DF2969H 771 1.473 PB+1

Carrer  Marques de Comilles, de (Gran Via), 55
Carrer  Fèlix Amat, de, 130
Carrer  Blasco de Garay, 82



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Tèxtil Riba, S.A. AI.084.EA

Gabriel Bracons Singla, arquitecte

Elements L'edifici s'emmarca plenament dins el període del moviment modern, és a dir aixecat en el 
decurs dels anys 1950 segons la tipologia industrial combinant, en aquest cas, diferents 
tractaments i materials. Utilització de l'estructura de formigó, amb paraments veritcals 
exteriors que s'enllacen amb estructures d'obra vista de maó ceràmic. La part més estreta 
i que conforma la cantonada entre el carrer de Blasco de Garay i la Gran Via, disposa de 
planta baixa i un nivell amb coberta plana, corresponen al cos d'oficines. A la part 
posterior, un cos diferenciat però ben integrat en el conjunt, amb façana als carrers de 
Blaco de Garay, de Fèlix Amat i del Marquès de comillas (Gran Via), disposa també de 
dos nivells i amb coberta a dues vesants.

Context Edifici industrial que ocupa una parcel·la de planta triangular, disposat en una situació 
estratègica, entre els carrers de Fèlix Amat, de Blasco de Garay i del Marquès de Comillas 
(Gran Via).

Ús actual En desús

Cronologia 1960

Ús original/altres Industrial i Oficines

Façanes/Coberta A nivell estructural presenten un bon estat. No així a nivell d'acabats donat el 
deteriorament existent a causa de l'estat d'abandonament.

Estructura/Interior Es desconeix la situació real de conservació de l'interior i de les seves estructures 
originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o degradar-se en els últims 
anys per manca de manteniment.

Situació de risc Altres riscos;  Abandonament

Estat conservació Dolent;  En el moment de la redacció del catàleg està amb la coberta de l'edifici principal 
totalment desmuntada.

Estil i Època Moviment Modern; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a una carretera (vial de comunicació) com estructura estratègica 
per la indústria i el comerç.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant dels antics 
camins i/o carreteres que surten de la ciutat a partir d'implantacions en la 
postguerra.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria tèxtil de rellevància envers el 
nou entorn que defineix al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Tèxtil Riba, S.A. AI.084.EA

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica El 1917 es registrà un permís, demanat per Antoni Saltor amb Joaquim Manich com a 
facultatiu, per a la construcció d'una nau industrial (AHS.AMH 262 exp.544/1917).

L’any 1919 es va demanar un altre permís, aquest per a la instal·lació d’un motor elèctric 
de 5CV a nom d’Antoni Saltor. Segons informació del parcel·lari del 1972, el propietari 
d'aquell moment era Antoni Saltor Arús, que es dedicava a la fabricació tèxtil de cintes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements originals (materials, textures i colors).

Estructura/interior No es permet l'enderroc d'espais i elements configuradors de l'estil original de l'edifici ni la 
retirada de possibles béns d’enginyeria industrial i altres béns tipològics de l’element 
sense autorització.
.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. En tots aquests casos es 
procurarà el respecte per l’estructura portant original i la definició dels elements tipològics 
del bé catalogat. S'admetrà, justificadament, des de criteris tècnics o sectorials, la seva 
alteració -total o parcial- per donar lloc a l'ampliació permesa.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum frontal que conforma la cantonada entre els 
carrers del Marquès de Comillas i de Blasco de Garay i del cos de l'edifici que conforma la 
cantonada entre els carrers de Blasco de Garay, Fèlix Amat, Marquès de Comillas: 
- Façanes (Composició, ritme, tractament i estil). 
- Estructura portant original
Les actuacions es concretaran a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ 
a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Tèxtil Riba, S.A. AI.084.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

Fotografia del bé

AV



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Giralt i Cia AI.085.EA

DADES BÀSIQUES

425128 y = 4600448Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5306820DG2050B 797 2.307 PB+2

5306801DG2050B 1.111 3.172

5306819DG2050B 407 1.159

5306818DG2050B 400 1.138

Carrer  Borràs, de, 31
Carrer  Sant Vicenç, de, 49
Plaça  Mestre Olivella, del, 31



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Giralt i Cia AI.085.EA

Elements Edifici industrial que s'emmarca en el racionalisme de postguerra i que separa clarament 
dues unitats edificatòries: d'una banda el cos d'oficines, de planta baixa, entresolat i una 
planta, formant la cantonada entre els carrers de Sant Vicenç i la plaça del Mestre Olivella; 
de l'altre una construcció allargada, de tres nivells en determinades zones i que destaca 
per la formació de la coberta tradicional en dent de serra.

Les façanes són arrebossades a excepció del sòcol que es trova revestit de pedra. En les 
mateixes s'incorpora de manera molt escollida la presència de paraments tractats en obra 
vista. En la façana més representativa, amb front a la plaça del Mestre Olivella, s'aprecia 
la voluntat de posar émfasi en el disseny de la mateixa, incorporant uns elements verticals 
de brise-soleil realitzats en peces prefabricades que accentuen la verticalitat del cos 
central, executat en obra vista, i dels dos grans finestrals que corresponen a les oficines 
representatives.

Context La fàbrica es trova situada a l'Eixample nord de Sabadell prop de la Ronda de Zamenhof, 
al barri de la Creu Alta.

Ús actual Industrial. (Carol Industrial, S.A. / R.A. Electrònica, S.A.)

Cronologia 1960

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments (llevat d'algunes parts 
puntualment afectades en el seu arrebossat), així com dels elements decoratius senzills 
que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que 
dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant dels antics 
camins i/o carreteres que surten de la ciutat a partir d'implantacions en la 
postguerra.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria diferenciada del sector tèxtil, 
envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Giralt i Cia AI.085.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial de les edificacions amb front als carrers de Sant Vicenç, de 
l'Agricultura i de la plaça del Mestre Olivella: 
 - Façanes (composició, ritme, estil)
 - Estructura portant perimetral

NP 5. DOCUMENTAL
La resta que conforma els espais interiors



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Giralt i Cia AI.085.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Capmany AI.086.EA

DADES BÀSIQUES

425880 y = 4600234Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6005502DG2060B 773 980 PB+1

Carrer  Paus, de les, 46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Capmany AI.086.EA

Juan Murillo Mombui, promotor

Elements Nau de planta rectangular, de dues plantes i coberta a doble vessant. Es troba situada 
longitudinalment al carrer de Les Paus, i compta amb un pati al costat oposat al carrer.

Context Nau de factura moderna disposada d'est a oest, a la zona de Covadonga.

Ús actual En desús

Cronologia 1916

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta  S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Arquitectura industrial. Naus; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Informació històrica La primera notícia històrica que en tenim és la sol·licitud per part de Juan Murillo Mombui, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament); Enderroc (justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Capmany AI.086.EA

Observacions Fàbrica de gran importància en la història de Sabadell.

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicència d’obres, 161/1916
AHS, Fons Municipal, Llicència d’obres, 171/1927

del 6 d’abril de 1916, per construir un cobert per a taller de màquines en un solar que Lluís 
de Nadal té al c/de les Paus, 30-32 (AHS, Fons Municipal, Llicència d’obres, 161/1916). 

La sol·licitud per part de José A. Campmany de la instal·lació de dos motors (un d’olis 
pesat i l’altre elèctric), i d’enllumenat elèctric, el 2 de març de 1927. (AHS, Fons Municipal, 
Llicència d’obres, 171/1927).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Capmany AI.086.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Rogen AI.087.EA

DADES BÀSIQUES

425847 y = 4598020Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-26

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6083001DF2968H 4.250 4.831 PB+1

Carrer  Girona, de, s/n
Passeig  Comerç, del, 76



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Rogen AI.087.EA

Elements Conjunt fabril que s'emmarca en el segon racionalisme, dins el període on regeix la 
influència del moviment modern. 

La construcció, amb front a dos carrers, presenta planta baixa i pis i coberta a tres vesants 
pel que respecta a les naus de producció i magatzem i plana al cos d'oficines-
administració. Des de la simplicitat compositiva on s'emmarca aquesta tipologia industrial 
és remarcable la formació de l'accès en la cantonada entre el passeig del Comerç i el 
carrer de Girona, on es disposen les oficines, el pati d'accés i l'entrada de vehicles als 
magatzems. Es recullen els principis dels grans finestrals en disposició horitzontal -en 
aquesta part més representativa- mentre que a les façanes als carrers s'alternen, 
regularment, els finestrals de secció quadrada.

Context Indústria situada a la part de l'eixample del barri d'Espronceda.

Ús actual Industrial

Cronologia a.1955

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a una carretera (vial de comunicació) com estructura estratègica 
per la indústria i el comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria diferenciada del sector tèxtil, 
envers l'entorn que es consolida al seu voltant.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
- Façanes (composició, ritme, estil)
- Estructura dels volums 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Rogen AI.087.EA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de preservar 
els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest nivell de 
protecció.

- Pati d'accés que conforma la cantonada entre el passeig del Comerç i el carrer de 
Girona.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Rogen AI.087.EA

Fotografia del bé

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau de Joaquim Sallarès AI.088.EA

DADES BÀSIQUES

426213 y = 4600470Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6307001DG2060B 278 274 PB

Carrer  Romeu, de, 33
Carrer  Santa Teresa, de, 59



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau de Joaquim Sallarès AI.088.EA

Josep Renom Costa, arquitecte

Elements L’entrada és un portal de fusta centrada, de doble batent i amb una portella per l’accés del
 personal al batent de la dreta. Sembla la porta original, i presenta una finestra 
quadrangular a banda i banda. Donat que l’espai allotja un negoci, les obertures han estat 
lleugerament modificades, de manera que presenten un marc de fusta i un gran vidre que 
n’ocupa tota la llum.

La façana segueix la forma de la coberta i a la part superior per sobre de la porta, 
presenta tres petites obertures rectangulars en vertical, estretes, que funcionarien com a 
ventilació de l’espai de les encavallades. La central és un xic més curta per la part interior 
que les altres dues.

Context Nau situada al sector de Covadonga, disposada de nord a sud, coberta a dues aigües 
sobre encavallades de fusta a la cruïlla dels carrers de Romeu i Santa Teresa.

Ús actual Comerç de domòtica (Gira-España)

Cronologia 1919

Ús original/altres Indústria tèxtil (1919-Anys 70-80 del segle XX)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de la/es façana/es.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 

Altres Element emergent 
Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Nau interessant en el record per la contribució en la lectura de la formació, 
evolució i transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

El valor resideix en la tipologia representativa de les indústries tèxtils 
reflectida en la volumetria original i la imatge general externa. Destaquen 
l'estructura, la composició i la forma de la coberta, així com el ritme 
d'obertures en les façanes.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau de Joaquim Sallarès AI.088.EA

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i 
entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica La nau industrial va ser construïda segons una llicència sol·licitada per en Joaquim 
Sallarès Llobet (de l'empresa "Sallarès Deu") l’any 1919. L'arquitecte va ser en Josep 
Renom Costa (AHS.AMH 270, exp. 393/1919).

Al parcel·lari de 1972 s’hi documenta com a propietari en Joan Manent Vila, que tenia 
industria tèxtil des del 1937.

Actualment, és un magatzem de l'empresa GIRA Espanya (SmartClick, SL) de domòtica.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

Estructura/interior Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al béper tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau de Joaquim Sallarès AI.088.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Filatura "Sucesores y Viuda Cotema" AI.089.EA

DADES BÀSIQUES

425948 y = 4600716Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cotema / Nau Bosser

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6109001DG2060B 3.449 3.105 PB+1

Carrer  Francesc Izard, de, 2
Carrer  Batllevell, de, 164-166



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Filatura "Sucesores y Viuda Cotema" AI.089.EA

Josep Vila Juanico, arquitecte / Pilar Bosser, promotora

Elements L’estructura principal és una nau de planta baixa que n’ocupa gairebé tota la llargada, 
coberta a doble vessant i amb una filera de claraboies a la part superior de la mateixa.

A l’extrem oest, on hi ha l’entrada, hi ha un cos perpendicular a la nau, que n’ocupa tota 
l’amplada i que presenta planta i pis, on s’hi obren finestres quadrangulars de cinc fileres 
de vidres i protegides, a la planta baixa, per reixa de malla.

Tota la façana presenta un sòcol de pedra de mida mitjana i disposada en mosaic i per la 
part superior, està coronada amb una motllura d’obra. Els quatre portals (de porta 
metàl·lica) que s’obren a les façanes estant tots envoltats per un marc de pedra amb un 
ràfec a la part superior.

A la plaça de la Torre de l’aigua, l’estructura pren la forma còncava de la plaça. En 
aquesta façana est, el sòcol pren molta alçada per raó del desnivell del terreny i presenta 
una filera de finestres que corresponen a un semisoterrani.

Els darrers metres de la nau cap a l’est, per tal de resoldre la façana de forma arrodonida, 
la coberta és plana.

Context Nau situada a la cruïlla del carrer de Vidal amb el carrer de Francesc Izard i amb entrada 
pel xamfrà que fa la construcció just en aquest punt, les instal·lacions es disposen 
paral·leles a aquesta darrera via, arribant fins la plaça de la Torre de l’Aigua.

Ús actual En desús

Cronologia 1950

Ús original/altres Indústria tèxtil (1956- després de 1971)

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifci

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període previ al 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1950-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. En aquest cas es reflecteix la posició 
propera a la Torre de l'Aigua com element clau en l'establiment d'un diàleg 
harmònic.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1950-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període previ “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Filatura "Sucesores y Viuda Cotema" AI.089.EA

Informació històrica L'espai va ser construït l’any 1950 segons projecte de l'arquitecte Josep Vila Juanico 
(AHS. D4-13496, exp110/1950) amb Pilar Bosser com a promotora.

Al parcel·lari de 1972 hi consten dues empreses. Des de 1956, l'empresa COTEMA i des 
de 1964 la Filatura Sucesores y Vda. Casañas. En aquesta moment, el propietari era la 
Immobiliària Castellnou.

Actualment està en desús i pateix despreniments a l'acabat de façana.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i, especialment, en la seva relació amb les 
perspectives envers la Torre de l'Aigua.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del conjunt edificatori perimetral que conforma la 
cantonada entre el carrer de Vidal i de Francesc Izard:
 - Estructura dels volums perimetrals 
 - Façanes

 
NP 5. DOCUMENTAL
Resta del bé. Les actuacions es concretaran a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de 
redactar previ a la concessió de la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Filatura "Sucesores y Viuda Cotema" AI.089.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Foneria Magriñà AI.091.EA

DADES BÀSIQUES

4600065,14 y = 426407,65Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-18

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6503008DG2060B 2418 5051 PB

Carrer  Bonavista, de, 1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Foneria Magriñà AI.091.EA

Joaquim Manich, arquitecte / José Picó, promotor

Elements Són un conjunt de cinc espais principals i elements annexos. Al primer s’hi accedeix pel 
carrer de Bonavista per un barri amb porta de fusta de doble batent que dóna a un espai 
de pati quadrat envoltat per un porxo per tres costats. Al pati hi ha dipòsits i canonades, 
molt rovellades, de les instal·lacions antigues de la fundició. A l’est hi ha una nau amb 
coberta de set dents de serra. Al nord del pati hi ha dues naus, paral·leles a la carrer de 
Bonavista, amb coberta de teules a doble vessant. La nau de l’oest és de planta i un pis, i 
la de l’oest no presenta el primer pis. Un darrer espai es troba a la intersecció de la nau 
oest, pel sud amb l’espai cobert amb dents de serra. És un espai quadrangular amb 
coberta de uralita o similar a una vessant, que desaigua al talús.

Atès que les instal·lacions es construïren directament sobre el talús, la façana est de les 
instal·lacions presenta dues plantes per sota de la cota del carrer de Bonavista fins a 
trobar el terreny. Són murs de formigó o bé de maó pla en horitzontal, segons el cas, amb
 obertures quadrangulars de diferents mides.

Context Les instal·lacions de Fundicions Magriñà es troben a l’extrem del talús que cau cap a la 
riba del Ripoll, al seu marge dret i a l'extrem del carrer de Bonavista, al barri de 
Covadonga.

Ús actual Foneria (1944)

Cronologia 1920-30

Ús original/altres Indústria tèxtil (1921-1944)

Façanes/Coberta Deteriorament de les façanes d'obra de fàbrica, així com de part de la coberta en dent de 
serra.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció faria preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici. Tot i això, donat l'estat de deteriorament que 
mostra la/es façana/es de l'edifici, es desconeix la situació real de conservació de l'interior 
i de les seves estructures originals que, poden o no haver estat modificades en el temps o 
degradar-se en els últims anys per manca de manteniment.

 

Estat conservació Dolent;  Es reflecteix, especialment, en les façanes, així com en parts de la coberta en 
dent de serra que estan esfondrades.

Estil i Època Arquitectura industrial. Edifici; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Element emergent 

Procedeix de l'Inventari del Patrimoni 
Industrial de Catalunya (mNACTEC)

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions elevades sobre la vall del riu 
Ripoll.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de la façana de ciutat que es conforma des de la llera del riu 
Ripoll.

El valor resideix en la tipologia representativa de la foneria reflectida en la 
volumetria original i la imatge general externa en la façana al riu Ripoll. 
Destaquen l'estructura i forma de les cobertes, en dent de serra, així com 
les obertures seriades..

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Foneria Magriñà AI.091.EA

Bibliografia DEU, E. La indústria metal·lúrgica i de construccions mecàniques a Sabadell. Sabadell: 
Fundació Banc Sabadell, 2005.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C.: La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. Empreses i
 entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 2012.

Informació històrica La primera llicència d'obres relacionada amb aquest espai és de 1920 i la sol·licità José 
Picó segons projecte de Joaquim Manich. En José Picó apareix sol·licitant diferents 
llicències per a la construcció d’habitatges a la mateixa zona, cosa que indica que 
segurament, ho feia com inversió.

Un any més tard, es demanà llicència per a instal·lació de maquinària tèxtil a nom de 
Jaume Balsach. El 1944 hi havia la foneria de Hijo de Félix Sagrera i al parcel·lari de 
1972, era propietat de Sagrera SA, dedicada a la siderúrgia i metal·lúrgia des de 1969 i 
fins a l'actualitat.

Al registre d'activitat i empresaris de 1919-20 hi consta José Magriñá al llistat metal·lúrgic,
 ubicat al carrer de Gurrea número 74, amb 30 obrers.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació, Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos 
afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper i configurador d'imatge 
associada al riu Ripoll.

Element/s NP 3. PARCIAL
Tipologia essencial de l'edifici amb coberta en dent de serra, que conforma el front 
("façana de ciutat") des del riu Ripoll, determinada per: 
- Composició de les façanes (ritme i proporció de les obertures, etc.)
- Forma de la coberta

NP 5. DOCUMENTAL
Resta del bé



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Foneria Magriñà AI.091.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Caldereria Guillem, S.A. AI.092.EA

DADES BÀSIQUES

424853 y = 4599454Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7996201DF2979H 371 700 PB+2

7996202DF2979H 1.167 2.694 PB+2

Carrer  Jacquard, de, 1
Carrer  Doctor Almera, de, 65



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Caldereria Guillem, S.A. AI.092.EA

Josep M. Majó, enginyer / Rafael Guillem Solà, promotor

Elements Edifici industrial que conforma una imatge unitària però al que s'hi ha anat afegint diversos 
cossos per seguir els usos de foneria al llarg dels anys on hi havia aquesta activitat 
principal. 

La façana més representativa està composada a partir dels pòrtics de formigó de 
l'estructura que són presents en la imatge exterior i on s'intercalen els panys definits i 
tractats amb obra vista de fàbrica de maó ceràmic. En els mateixos es disposen, 
regularment, les fusteries de les obertures.

Context Edifici industrial al barri d'Hostafrancs

Ús actual Taller industrial i caldereria

Cronologia 1955

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus materials i fusteries, així com dels elements 
estructurals que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat industrial, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample. Es reflecteix la posició propera a un vial de 
comunicació (Rambla d'Ibèria) com estructura estratègica per la indústria i 
el comerç.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com el seu ordre 
compositiu general.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització en el període del 
“desarrollismo económico”, segona transformació industrial, social i urbana.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Caldereria Guillem, S.A. AI.092.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 295/1955
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 162/1956
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 1454/1958
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 690/1962

Informació històrica El 1955 Rafael Guillem Solà, construeix una nau industrial al c/Dr. Almera, 77. 
S’encarrega dels plànols l’enginyer industrial José Mª Majo. Es tracta d’una nau amb una 
planta baixa i un pis d’oficines. (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 295/1955). 

El 1956 Rafael Guillem Solà, projecta efectuar unes obres d’ampliació per a oficines, 
despatx i altell per a dipòsit de models de fosa, en el seu edifici industrial del c/Dr. Almera; 
l’enginyer industrial que s’encarrega de les obres és José Mª Majo (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obres, 162/1956).

El 1958 i el 1962 Rafael Guillem solà amplia la nau vers el sud. Els plànols els signa el 
mateix enginyer que havia ja construït la resta del conjunt (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obres, 1454/1958; AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 690/1962).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Caldereria Guillem, S.A. AI.092.EA

Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Industrial al carrer de Cellers AI.093.EA

DADES BÀSIQUES

4599107,41 y = 425088,19Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5294609DF2959H 1.486 1.454 PB

Carrer  Cellers, de, 50
Carrer  Reina Elionor, de la, s/n
Carrer  Jacint Verdaguer, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Industrial al carrer de Cellers AI.093.EA

Elements Nau longitudinal de planta baixa que cobreix tot el front del carrer de Cellers entre els 
carrers de Jacint Verdaguer i de la Reina Elionor. 

Manté l'estructura i la tipologia original, en el seu aspecte exterior. Preserva els forats 
rítmits dels finestrals que li confereixen la característica composició de les naus tèxtils de 
planta baixa. La coberta és a dues aigües, acabada en teula àrab.

Context Àrea urbana de Sabadell, concretament al barri de Gràcia.

Ús actual Industrial

Cronologia 1915

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Nau; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Nau

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat industrial al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana de l’eixample de Sabadell.

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica, l'estil 
representatiu d’edificis construïts en aquest període, reflectit en les façanes 
i la disposició de les cobertes, mostrant els criteris compositius del moment.

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil, reflex d'un període clau en l'activitat i el dinamisme de la 
ciutat.

Bé interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Industrial al carrer de Cellers AI.093.EA

justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana de transformació 
d'ús.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nau Industrial al carrer de Cellers AI.093.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. AI.094.EA

DADES BÀSIQUES

426291 y = 4598407Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-27

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6586701DF2968H 6.574 8.591 PB+1

Carrer  Fra Luís de León, de, 179



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. AI.094.EA

Gabriel Bracons i Singla, arquitecte/ Antònia Solé Camp, vídua de Casanovas, promotora

Elements Conjunt industrial format per quatre naus que ocupen la totalitat de l'illa de cases. Les 
façanes que donen al c/Fra Luís de León de les dues naus centrals estan enretirades 
formant un pati obert que està tancat per una reixa metàl·lica. La composició de la façana 
combina grans finestrals amb marcs de pedra artificial i obra vista de maó. Les quatre 
naus són de dues plantes i estan cobertes amb teulada de doble vessant i acabat ceràmic.

Context Edifici d’ús industrial que ocupa la totalitat de l’illa de cases compresa entre els carrers 
Fray Luís de León, Samuntada, Güell i Ferrer, i Miquel Servet.

Ús actual Industrial

Cronologia 1961

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació de les 
indústries tèxtils de rellevància seguint un model ordenat en la disposició 
dels edificis.

Conjunt d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la 
seva tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i l'estructura portant, així com l'ordre compositiu i 
de disposició general.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil en el període del “desarrollismo económico”, segona 
transformació industrial, social i urbana.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 2. CONSERVACIÓ
Totalitat del model d'ordenació de les naus, inclosa la composició de les obertures de les 
façanes, el pati, i la tanca d'accés.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. AI.094.EA

Informació històrica El 1961, Antònia Solé Camp, vídua de Casanovas, demana permís per a efectuar un 
cobert provisional en la façana que dóna al pati interior (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obres, 1534/1961).

El 1963 es construeix un un garatge particular, en la part de la finca que dóna al 
c/Samuntada (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 1450/1963). El mateix any es 
construeixen noves naus industrials sota la direcció de l’arquitecte Gabriel Bracons Singla. 
Es tracta d’una nau de planta baixa que és l’ala dreta del conjunt industrial. Amb aquesta 
construcció es completa el tancament del pati principal d’entrada i l’ocupació total del 
solar en tota la seva longitud de façana des del carrer Samuntada al de Miquel Servet i en 
profunditat una mica més de la meitat. En la primera crugia de la nau, junt a la façana 
principal, es disposa un garatge capaç per a dos cotxes i un dipòsit de bicicletes. A més hi 
ha un altell, uns serveis de vestuari, uns sanitaris, i el menjador del personal (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obres, 237/1963).

El 1966 es realitzaren obres d’ampliació de la nau industrial. Té com a abast l’ampliació 
en la planta superior així com la prolongació d’una de les naus centrals de l’edifici 
industrial. En aquest moment l’edifici és propietat de INMMOBILIARIA CASANOVAS 
SOLÉ, S.A. Aquest nou espai es destinarà a magatzem. I tindrà la seva façana principal al 
c/Güell i Ferrer. Les obres seran dirigides per l’arquitecte G. Bracons i Singla.  (AHS, Fons 
Municipal, Llicències d’obres, 50/1966).

El 1968 s’ampliarà l’edifici industrial, en concret en les dues naus que tenen façana als 
carrers Miquel Servet i Güell i Ferrer. A tal fi es projecta la planta baixa i primer pis de la 
cantonada entre ambdós carrers i el primer pis contigu, de la nau que ja està construïda. 
La voluntat és donar unitat a tot el conjunt.( AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 
852/1968).

L’any següent, el 1969, es construeixen les edificacions que falten per a completar el 
conjunt en la cantonada del carrer Güell i Ferrer i Samuntada. Es projecta planta baixa i 
pis (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 879/1969).

El 1972 es construí un annex en un soterrani de l’edifici de l’entrada pel carrer Fray Luís 
de León, 172, destinat a la instal·lació per a condicionament d’aire (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obres, 1646/1972).

L’any 1998 hi ha instal·lada l’empresa Rótulos Daunis. ES porta a terme per part del Sr. 
Joan Casanovas Vila com a representant de la societat IMMOBILIÀRIA VELA, S.A. una 
reforma en l’aparcament de la fàbrica que ocupa el pati interior a l’entrada a les naus de la 
fàbrica. Una part d’aquest conforma el sostre d’unes antigues dependències soterrades 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació (de sostre)

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

Entorn/Jardí El pati d'entrada s'ha de mantenir com espai lliure de construccions

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Les actuacions sobre la totalitat o part de les naus interiors, per a l'ampliació de sostre, es 
concretaran a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de redactar previ a la concessió de 
la llicència.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. AI.094.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 1534/1961
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 1450/1963
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 237/1963
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 50/1966
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 852/1968
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 879/1969
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 1646/1972
AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 9909/1998

que servien per allotjar el sistema de climatització de l’aire de renovació de l’interior de les 
naus. Els arquitectes encarregats del projecte de reparació són: Eduard Fenoy, Francesc 
Camps, Joan Mateu (AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 9909/1998).
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Fàbrica J.D. Casanovas, S.A. AI.094.EA
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Fàbrica de Joan Saltor Saumell AI.095.EA

DADES BÀSIQUES

426332 y = 4598346Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-27

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6586601DF2968H0001FU 6.412 5.783 PB

Carrer  Fra Luis de León, de, 187-235
Carrer  Miquel Servet, de, s/n
Carrer  Doctor Gimbernat, del, 47
Carrer  Güell i Ferrer, de, 170
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béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica de Joan Saltor Saumell AI.095.EA

Rita Saltor Gusi, promotora

Elements Conjunt de naus industrials que configuren una illa industrial. S'hi accedeix per l'angle qeu 
formen els carrers Fra Luis de León i Miquel Servet. Aquest accés ha estat modificat amb 
els anys. 

Les façanes exteriors són totes iguals i presenten un seguit de divuit finestres recangulars 
i amb quaterons metàl·lics. Estan cobertes amb teulada de doble vessant amb acabats 
ceràmics. Al pati interior hi ha diversos arbres.

Context Conjunt industrial que ocupa tota la illa de cases entre els carrers Fra Luís de León, 
Miquel Servet, Dr. Gimbernat i Güell i Ferrer.

Ús actual Industrial

Cronologia 1946

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular;  Excepte en les cobertes on el seu estat és correcte.

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Restauració; Reconstrucció i 
Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió 
del bé); Ampliació

 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt d’interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
disposició ordenada emanada del planejament urbanístic en la colmatació 
de l'Eixample que es reflecteix en la disposició general de les naus 
envoltant el pati d'illa.

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les 
característiques representatives i la dimensió social de la industrialització 
del sector tèxtil en el període del “desarrollismo económico”, segona 
transformació industrial, social i urbana.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Model d'ordenació de les naus amb el pati interior.
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Fàbrica de Joan Saltor Saumell AI.095.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 689/1946

Informació històrica El 1946, Rita Saltor Gusi, vol construir una illa Industrial en el terreny de la seva propietat 
situat entre els carrers Fray Luís de León, Miguel Servet, Güell i Ferrer, i Dr. Gimbernat. El 
contractista és Joaquim Torras. És un edifici d’una sola planta (AHS, Fons Municipal, 
Llicències d’obres, 689/1946)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Ls façanes perimetrals i interiors es podran adequar compositavament en la seva totalitat, 
a partir d'una configuració que preservi la seva unitat formal en tota l'illa.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures de tancament ni les que suporten les cobertes, 
enteses en el marc de preservar els seus valors tipològics i que són objecte de protecció 
física.

CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservació de l'ordenació tipològica i la seva configuració conformant l'illa tancada.

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors tipològics i formals que han 
justificat la seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

Les actuacions sobre la totalitat o part de les naus i interiors, per augmentar la volumetria 
o altres,s'hauran de justificar a partir de les conclusions de l'estudi patrimonial del bé.

El bé es troba en un sector a desenvolupar per un Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.
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Fàbrica de Joan Saltor Saumell AI.095.EA

Fotografia del bé Fotografia del bé
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Xemeneia Timsa AI.096.EA

DADES BÀSIQUES

427178 y = 4599412Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-23

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

7395006DF2979H 14.894 2.459 PB

Carrer  Bonavista, de, 11
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Xemeneia Timsa AI.096.EA

Elements La xemeneia està constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que 
s’eleva sobre una base prismàtica i acabada superiorment per un coronament senzill.

El cos és con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest cos 
és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell format per dues filades que 
sobresurten del perímetre de la xemeneia.

La base és constituïda per un prisma de planta quadrada i poca alçada sense cap 
ornamentació. En una de les cares hi ha la portella d’accés a l’interior de la xemeneia, 
aquesta és amb arc de mig punt fet ambmaons disposats a sardinell.

El coronament situat sobre l’anell és constituït per un curt tram de cilindre, de tota manera 
aquest tram es troba molt degradat. A la superfície que resta s’hi poden observar uns 
maons en relleu que ens indiquen l’existència, en un altre temps, d’un fris format per 
rectangles que donaven la volta a la xemeneia, com en la xemeneia de l’Escapçat, 
l’emmarcament dels quals sobresurt del parament del cos, es desconeix l’acabament per 
sobre del fris. La base i el cos són de planta circular. 

La xemeneia medeix 13,20m fins el coronament.

Context Xemeneia situada darrera la fàbrica Tints Industrials Moix, S.A, prop del riu Ripoll. Es 
conserva pràcticament sencera, damunt la fàbrica, en un marge superior.

Ús actual En desús

Cronologia Anterior 1949

Ús original/altres Xemeneia

 

Estat conservació Dolent;  S'aprecia un cert desplom i un deteriorament especialment important a la part del 
coronament. Es desconeix l'estat del basament.

Estil i Època Arquitectura industrial. Xemeneia; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt o element representatiu del passat pre-industrial i/o industrial de 
Sabadell i, en concret, de les construccions situades en les vores del riu 
Ripoll.

Bé singular, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura 
tipològica característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat 
dels manuals pràctics per aquestes construccions concretes.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial, com el Ripoll. Representen un testimoni vivent de la intensa 
activitat de la indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a 
final del segle XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix i l’entorn que defineix al seu voltant. En aquest 
cas es tracta d’un conjunt o element proper a les infraestructures 
hidràuliques del riu Ripoll.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Xemeneia
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Xemeneia Timsa AI.096.EA

Observacions Coordenades: 41° 32′ 35.20″ N, 2° 7′ 36.80″ E

Bibliografia CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.                                                       

Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica L’establiment de Tints Industrials Moix, SA, encara en funcionament, es dedica als tints de 
floca i pentinat. La fàbrica també era coneguda com a Tints Brau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERI D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.
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Fàbrica del passeig de Can Feu AI.097.EA

DADES BÀSIQUES

4599530,92 y = 424395,86Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-21

Altres denominacions (Cancún Bar)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4597003DF2949G 2.278 6.888 PB+2

Passeig  Can Feu, de, 36
Carrer  Mèxic, de, 1-5
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Fàbrica del passeig de Can Feu AI.097.EA

Arderiu, Santiago

Elements Edifici de planta soterrani, planta baixa i dos pisos. Les façanes presenten finestres 
corregudes. A la cantonada entre el Passeig de Can Feu i el carrer de Mèxic, coincidint 
amb l’entrada hi ha un cos preminent que s'aixeca com un volum independent i, on la 
façana de la qual, està decorada amb pedra d’obra vista.

Context El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament en el barri de 
Can Feu.

Ús actual Espai lúdic

Cronologia 1964

Ús original/altres Fàbrica tèxtil

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

Bé interessant per la contribució en l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn de l’Eixample

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana que es conforma al voltant dels antics 
camins i/o carreteres que surten de la ciutat a partir d'implantacions en la 
postguerra.

Bé interessant en el context sociocultural i etnològic per les característiques 
representatives i la dimensió social de la industrialització del sector tèxtil en 
el període del “desarrollismo económico”, segona transformació industrial, 
social i urbana.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial dels volums principals i cos d'accés. 

NP 5. DOCUMENTAL
Resta del bé. Les actuacions sobre la totalitat o part de les edificacions interiors, 
protegides documentalment, es concretaran a partir de l'estudi patrimonial que s'haurà de 
redactar previ a la concessió de la llicència.
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Fàbrica del passeig de Can Feu AI.097.EA

Bibliografia AHS, Fons Municipal, Llicències d’obres, 3007/1962.

Informació històrica El 1964 es dóna permís a la Industrial Lanera Sabadell, S.A. per a construir un magatzem 
industrial sota la direcció de l’arquitecte Santiago Arderiu (AHS, Fons Municipal, Llicències 
d’obres, 3007/1962)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes protegides que identifiquen el 
bé, a través dels seus valors: ritme, proporció i forma de les obertures i tancaments, amb 
la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals. Si s’escau, caldrà procedir, al 
mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de 
la façana i de la coberta referencial que identifica els valors del bé.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació, si el planejament general vigent ho permet, hauran de 
preservar els valors tipològics i formals que han justificat la seva catalogació amb aquest 
nivell de protecció.
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Fotografia del bé
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Magatzem al carrer de Borràs AI.098.EA

DADES BÀSIQUES

425128 y = 4600556Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5208423DG2050B 343 340 PB

Carrer  Borràs, de, 82
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Magatzem al carrer de Borràs AI.098.EA

Elements Es tracta d'una construcció senzilla d'edifici magatzem, de planta baixa i coberta plana, 
situat entre mitgeres, on la particularitat ve donada per dos factors diferenciadors. 

El primer és que, seguint un model de construcció tradicional emmarcat en el primer quart 
del segle XX, incorpora elements decoratius i formals de l'estètica del modernisme 
industrial. Especialment de ceràmica vidriada, tant en el coronament de la barana del 
terrat, com en els òculs de ventilació de la pròpia coberta. 

El segon aspecte remarcable és que representa un model tipològic molt escàs a Sabadell, 
el del magatzem en parcel·la gran i que per tant cal tenir-lo referenciat i estudiat. 

És remarcable, també, la gran porta de fusta d'accés al magatzem perquè preserva la 
seva fesomia original.

Context La construcció se situa al carrer de Borràs, al barri de la Creu Alta.

Ús actual Magatzem

Cronologia a.1917

Ús original/altres Magatzem

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior Es desconeix l'estat de conservació de l'interior i de les seves estructures originals que, 
poden o no haver estat modificades en el temps.

 

Estat conservació Regular 

Estil i Època Arquitectura industrial. Magatzem; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Magatzem

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció; Ampliació (sempre que el planejament general 

Altres Element emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructura referent en el context i la forma com s'implanta, entre mitgeres i 
integrat dins l'estructura urbana, seguint un model poc preservat avui a la 
ciutat.

Bé interessant per la lectura de l'evolució i transformació de l'estructura 
urbana a l'entorn del teixit històric central.

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica, l'estil 
representatiu d’edificis construïts en aquest període, reflectit en la façana 
preservant les obertures i els referents decoratius ceràmics originals.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record dels magatzems que ocupaven els baixos a la ciutat.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques diferenciades de la resta de construccions 
industrials i productives.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s Aquest bé no té reconeguda cap protecció física. Ara bé, serà el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.
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Magatzem al carrer de Borràs AI.098.EA

ho permeti); Inclusió; Substitució; Eliminació (justificadament); Desplaçament; Enderroc 
(justificadament); Obra nova

 
Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.
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Magatzem al carrer de Borràs AI.098.EA

Panoràmica

Google

ALTRES IMATGES
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Nau Marcet AI.099.EA

DADES BÀSIQUES

424967 y = 4599297Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

5095003DF2959H0001LB 1.117 2.232 PB

Carrer  Riu-sec, de, 46
Carrer  Jacint Verdaguer, de, 22
Passatge  Fraser Lawton, de, 27
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Nau Marcet AI.099.EA

Elements La construcció de la nau, amb la particular forma de la coberta en dent de serra és un 
reflex de les construccions industrials que emanen del segon racionalisme, impossant el 
pragmatisme i la importància de la llum natural en les estructures fabrils. 

Es tracta d'una construcció de planta baixa, amb diferents obertures que s'alternen al llarg 
de la façana longitudinal, formades per conjunts de finestres horitzontals, segons tres 
unitats separades per matxons d'obra vista. 

La façana ha patit alteracions amb la modificació d'algunes obertures. Es preserven 
encara algunes fusteries originals. Apareix una línia de coronament que separa el cos 
base de l'inici de la coberta. Sobre la mateixa es van alternant els forats de ventilació per 
donar pas, en una cota superior i com a coronament el perfil de la coberta que assenyala 
els diversos dents de serra de la mateixa a través de maons vistos. En certa mesura es 
repeteix el model de la resta de les naus de Can Marcet.

Context La gran nau, amb la tradicional coberta en dents de serra, formava part del complex 
industrial de Can Marcet. Es troba dins l'illa on se situa el poliesportiu municipal Can 
Marcet, delimitada pels carrer de Permanyer, de Fraser Lawton, de Jacint Verdaguer i de 
Riu-Sec. Els dos fronts estrets són oberts als carrers oposats (Fraser Lawton i Riu-Sec), 
mentre que la façana longitudinal fa front al carrer de Jacint Verdaguer.

Ús actual Industrial

Cronologia a.1960

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta S'aprecien desperfectes en els arrebossats de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i la de la coberta de l'edifici.

 

Estat conservació Regular;  Es mostra, especialment, en les façanes.

Estil i Època Racionalisme de postguerra; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Naus

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 2. Conservació

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AP/R.30.EA Piscina Marcet

Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

És part d'un conjunt interessant per la contribució en la lectura de la 
formació, evolució i transformació de l'estructura urbana a partir de la 
implantació de les indústries tèxtils de rellevància seguint un model ordenat 
en la disposició dels edificis.

Bé d’especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva 
tipologia emanada de corrents racionalistes de postguerra (1955-70) i 
reflectida en les façanes i sobretot en la coberta, així com en el seu 
sistema estructural.

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època i un 
moment destacat en l'evolució de l'activitat tèxtil, en el període del 
“desarrollismo económico”, de gran importància al llarg dels anys 1955-
1970 a la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Nau Marcet AI.099.EA

Informació històrica L'antic vapor de Cal Marcet (també conegut com a Marcet SA, Vicens Planas o 
Puncernau) era una fàbrica que es trobava al barri de Gràcia de Sabadell.

Les primeres instal·lacions industrials, situades entre els carrers de Jacint Verdaguer, Pau 
Claris i la carretera de Molins de Rei, foren construïdes l'any 1884, i s'hi ubicaren 
processos tèxtils de filatura (d'estam), tissatge i pocs anys més tard, també de tintura. 
L'estructura fabril s'anà desenvolupant fins a ocupar, a partir del 1916, les tres illes 
limitades entre els carrers de la Reina Elionor, Cellers i la carretera de Molins de Rei.

A les instal·lacions del vapor de Cal Marcet s'hi van ubicar les següents empreses 
(ordenades cronològicament):
Societat Marcet i Montllor (1884-1888)
Societat Marcet, Montllor i Estartús (1888-1893)
Societat Marcet i Font (1893-1894)
Hijos de José Marcet (1910-1913)
Marcet. Lanas regeneradas (1920-1923?)
Vicenç Planas (1923-1924?)
Nieto de Vicente Planas. Tejidos de lana y estambre (1931?-1980?).

Des de la seva construcció, la força motriu emprada per a moure la maquinària fou el 
vapor. Ara bé, l'any 1920, un cop l'energia elèctrica ja havia substituït totalment al vapor a 
la indústria tèxtil i a diferència d'altres instal·lacions de la zona de característiques 
similars, Cal Marcet no abandonà la seva activitat, sinó que seguí expandint-se, tal com 
ho demostra el fet que es duguessin a terme modificacions arquitectòniques importants 
després d'aquesta data.

Els anys 1943-44 es comença a construir, al nord de la ctra. de Molins de Rei (entre els 
actuals carrers de Permanyer, Jacint Verdaguer i passatge de Fraser Lawton), la fàbrica 
Marcet, on s'hi faria tot el cicle del teixit de llana per a comercialitzar-lo a bona part de 
l'estat. Actualment, aquest edifici allotja dependències de l'Ajuntament.

L'any 1995 s'enderrocà l'illa compresa entre ctra. de Molins de Rei, Reina Elionor i Pau 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició. Hauran de respectar la geometria, el ritme, la 
proporció i la forma de les obertures i els tancaments associats al bé original, així com els 
seus materials; el tractament exterior amb els seus materials constitutius; les fusteries 
originals, així com la totalitat dels elements decoratius. 

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé (dent de serra).

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics 
(forjats, caixa d’escala), excepte de les parts contràries al bé patrimonial i cossos afegits.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ 
Conservar la volumetria, façanes amb els elements d'obra vista que en formen part, a 
nivell decoratiu, formal o estructural de les mateixes, estructura tipològica original que 
inclou elements decoratius, estructures que suporten la coberta, característiques formals 
de la coberta, i configuració distributiva que emana de l’estructura portant.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Bé interessant, des del punt de vista ambiental, per la identificació singular 
que presenta en ell mateix, com a indústria diferenciada del sector tèxtil, 
amb les dotacions esportives, envers l'entorn que es consolida al seu 
voltant.

Element/s Nau amb coberta en dents de serra
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Clarís, on s'hi construïren habitatges, i tres anys més tard, l'illa entre la ctra. de Molins de 
Rei, Mossèn Jacint Verdaguer i Cellers, on s'hi construí un centre educatiu, l'escola 
Teresa Claramunt.
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Panoràmica Panoràmica

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Panoràmica

GoogleGoogle
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Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer AI.100.CA

DADES BÀSIQUES

424521 y = 4599791Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del conjunt

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

4801523DG2040A0001YM 1.701 1.670 PB

4801527DG2040A0001LM 858 775 PB

4801521DG2040A0001AM 994 936 PB

Carrer  Sant Baldomer, de, 64-76
Carrer  Perellada, de, s/n
Carrer  Moratín, de, s/n
Carrer  Joaquín Costa, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer AI.100.CA

Conjunt / Ambient Les tres naus, dues d'elles amb front al carrer de Sant Baldomer i la tercera amb front al 
carrer de Parellada, són construccions, en planta única, que assimilen el model dels antics 
vapors: senzilla testera i construcció longitudinal on s'articulen els grans finestrals. La 
coberta és la tradicional, a dues vessants, aquest cop acabada amb plaques ondulades de 
fibrociment. Es preserven algunes de les fusteries originals, en fusta, formant els 
tradicionals quarterons.

Context Conjunt de tres naus industrials que ocupen part de l'illa delimitada pels carrers de 
Perellada, de Moratín, de Joaquín Costa i de Sant Baldomer, al barri d'Hostafrancs, 
enfrontada per aquest darrer carrer amb l'antiga fàbrica Llagostera Sampere.

Ús actual Industrial (Naus de lloguer)

Ús original/altres Industrial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Regular;  S'aprecien desperfectes en els arrebossats i en altres parts significatives de les 
façanes. S'han realitzat actuacions en l'immoble en dates recents.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Naus

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Abans de procedir a qualsevol enderroc interior i, paral·lelament a la redacció de l'estudi 
patrimonial, s'estudiarà la totalitat de la construcció per veure si hi ha restes d'elements 
susceptibles de ser preservats i de fer-los compatibles amb la intervenció que es proposi.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció, Ampliació (sempre que el planejament general 
ho permeti), Inclusió, Substitució, Eliminació (justificadament); Desplaçament 
(justificadament), Enderroc (justificadament) i Obra nova.

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. 5. Documental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Conjunt emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Estructures referents en el context de la història de Sabadell per la seva 
representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en 
l'evolució de l'activitat fabril, essencialment tèxtil, de gran importància al 
llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana del barri d'Hostafrancs a partir de la 
implantació de les indústries tèxtils de rellevància.

L'interès resideix en la seva estructura tipològica representativa de les 
indústries tèxtils conegudes com a vapors, reflectida en la volumetria 
original, i la imatge general externa.

Estructures referents en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per 
les seves característiques representatives, especialment en la tradició i 
record de les activitats industrials desenvolupades, principalment, a l’entorn 
de l’activitat tèxtil.

Conjunt interessant per la contribució en la preservació de la seva imatge 
original en un paisatge que ha sofert transformacions i canvis en el seu 
entorn al llarg dels anys, especialment en època contemporània.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Aquest bé no té reconeguda cap protección física. Ara bé, será el resultat de l’estudi 
patrimonial el que haurà de determinar el seu valor i l’abast de la seva protecció.
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Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer AI.100.CA

Es podrà procedir a la desconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. Caldrà, però, 
justificar mitjançant un estudi patrimonial que en el moment que es plantegi una actuació 
sobre el mateix, aquest no disposa de valors acreditats. L’estudi recollirà, també, els 
aspectes i detalls inherents al bé per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes.
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Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer AI.100.CA

Panoràmica del conjunt Panoràmica del conjunt

Google Google

ALTRES IMATGES

Vista des de c. de Sant Baldomer Detall façana c. de Sant Baldomer

I. Soler I. Soler

Vista des de c. de Vilanova Detall façana c. de Vilanova

I. Soler I. Soler
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Conjunt de naus del carrer de Sant Baldomer AI.100.CA

Imatge de l'interior Detall encavallades

I. Soler I. Soler
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Fàbrica de filatures al carrer de la Concepció, 12 AI.101.EA

DADES BÀSIQUES

425995 y = 4599943Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-22

Altres denominacions (Illa Cassa)

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6002304DG2060B0001XJ 1.398 842 PB+1

Carrer  Concepció, de la, 12
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Fàbrica de filatures al carrer de la Concepció, 12 AI.101.EA

Antoni Serra Pujals, arquitecte / Joan Comerma, propietari

Elements L'edifici respon al llenguatge acadèmic, utilitzant un repertori eclèctic. Construït 
originalment com a fàbrica de filatures, ha patit nombroses transformacions al llarg del 
temps. Destaca el cos central (sense transformar), mentre que les dues construccions 
laterals han estat modificades i, en un cas remuntada. 

La distribució està referenciada a l'eix central de la composició simètrica. Sobre aquest eix 
es troba la porta principal, de dos fulls i de fusta ben treballada, amb unfinestra a banda i 
banda. Destaca el treball de la llinda i l'arc on recolzen les dues mènsules que suporten el 
balcó del pis principal. Cal destacar, també, els emmarcaments de les dues finestres, les 
seves fusteries i, especialment, les reixes de forja amb elements de fosa. A la planta 
principal se situa l'obertura central, amb un important finestral de dos fulls obert al balcó 
on, lamentablement, s'ha perdut la barana de fosa original. En canvi en els dos finestrals 
que s'obren a banda i banda del central són presents les dues baranes de fosa. Finalment, 
a la planta de les golfes, una única obertura central. 

La coberta a dues aigües és mostra reflectida en la mateixa façana, conformant el ràfec i 
les decoracions de la cornisa segons els dos plans de les vessants de la coberta. Aquesta 
és acabada amb teula àrab.

Context L'edifici es troba dins l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell i ocupa una parcel·la important 
dins l'illa "Cassa". Presenta un front remarcable al carrer de la Concepció.

Ús actual Serveis CASSA

Cronologia a.1880

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Bon estat general dels paraments verticals, tant dels seus revestiments, així com dels 
elements que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la 
imatge expressada en la visió parcial del bé.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquesta construcció fa preveure un manteniment correcte de 
l'estructura principal i distributiva de l'edifici.

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Eclecticisme; Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Edifici

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 3. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.52.BARP Vapor de Joan 
Comerma

Altres Element emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Bé referent per la seva representativitat en la lectura d'una època 
destacada en la implantació d’arquitectura industrial construïda en el 
període comprès entre el darrer quart del s. XIX fins els anys 1920.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació d’arquitectura 
industrial de rellevància que assenyala una època en el desenvolupament 
de la ciutat.

Bé d’especial interès arquitectònic, el valor del qual resideix en la seva 
estructura tipològica, així com el sistema constructiu derivat de 
l’arquitectura eclèctica, amb una imatge externa que reflecteix els recursos 
decoratius emprats.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estudi/s patrimonial MARCET BOADA, Núria: Estudi Patrimonial del bé immoble del carrer de la Concepció, 
12, 08202 Sabadell. Juliol 2020

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Restauració i/o Rehabilitació 
sense alterar els valors patrimonials de les parts protegides; Reconstrucció i Reproducció 
(parts o elements artístics i/o ornamentals per a la comprensió del bé); Ampliació (segons 
PMU d'ordenació volumètrica)

Façanes/Coberta Preservar la composició de la façana protegida, el ritme, proporció i forma de les obertures 
i tancaments associats al bé original, el tractament exterior amb els seus materials 
constitutius; les fusteries originals, així com la totalitat dels elements ornamentals i 
decoratius originals que la conformen, com cornises, pilastres, impostes, rètols, etc. Així 
com els colors i textures de l'acabat de les façanes protegides a partir de la realització d'un 
estudi cromàtic.

Les intervencions en la coberta hauran de preservar la forma, geometria i tipologia 
característica de la solució de coberta originària del bé, de manera que aquestes no 
suposin un menysteniment dels valors patrimonials de la façana protegida.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Restauració tipològica adequada a fi de preservar i revaloritzar totes les parts o elements 
protegits d’aquest bé. 

Les intervencions d’ampliació hauran de preservar els valors formals que han justificat la 
seva catalogació amb aquest nivell de protecció. 

El bé es troba en un sector a desenvolupar per Pla de Millora Urbana d’Ordenació 
Volumètrica.

El Pla de Millora Urbana valorarà la possibilitat de trasllat dels elements que conformen la 
galeria situada en la façana posterior  a un altre emplaçament, que en tot cas suposarà la 
seva conservació. Així com també la possibilitat de preservar l'escala situada en el volum 
assenyalat al plànol normatiu o elements d'aquesta.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les 
característiques representatives en l'evolució industrial de la ciutat.

Bé interessant per la identificació singular que presenta en ell mateix, com 
a model arquitectònic industrial de rellevància, amb personalitat definida a 
través del seu estil, envers l'entorn que es defineix al seu voltant.

Element/s NP 3. PARCIAL
Estructura tipològica essencial del volum delimitat en el plànol normatiu determinada per:
- Façana al carrer de la Concepció amb els seus elements ornamentals i decoratius 
originals i les fusteries.
- Nivells dels forjats
- Posició de la caixa d'escala
- Galeria situada en la façana posterior a pati d'illa amb els vitralls d'origen.
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Fotografia del bé Panoràmica de l'illa

GoogleGoogle

ALTRES IMATGES

Panoràmica de l'illa Vitralls galeria posterior

Sánchez, JCGoogle
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