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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 PRESENTACIÓ 

 

El present treball final del Màster titulat Símbols metropolitans en disputa: el procés 

de patrimonialització de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès, 

Catalunya) ha estat realitzat en el marc del Màster en Comunicació i Estudis 

Culturals de la Universitat de Girona, sota la direcció del professor Juan Luís 

Alegret (Departament d’Història i Història de l’Art). 

 

La voluntat d’aquest treball de to marcadament antropològic és, en primer lloc, 

analitzar el procés de patrimonialització de l’antiga central tèrmica de les Tres 

Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, procés iniciat a finals dels anys noranta a través 

de les primeres reivindicacions identitàries per part de la ciutadania organitzada 

però que a dia d’avui encara resta inacabat; a l’espera d’un pensament, d’una idea, 

d’innovació, d’experimentació, que li atorgui significat i identitat, atesa la seva 

qualitat potencial. Des del seu tancament definitiu l’any 2011, el recinte de les Tres 

Xemeneies viu en un estadi permanent d’indefinició i flirteja amb l’expressió 

francesa genèricament coneguda com a terrain vague: 

“Són llocs aparentment oblidats, on sembla que predomini la memòria del passat 

sobre el present. Són llocs obsolets on només certs valors residuals sembla que es 

mantinguin malgrat la seva completa desafecció envers l’activitat de la ciutat. Són, 

en definitiva, llocs externs, estranys, que es mantenen fora dels circuits de les 

estructures productives... Són les seves vores mancades d’una incorporació eficaç, 

són illes interiors buidades d’activitat, són oblits i restes que romanen fora de la 

dinàmica urbana... En definitiva, llocs estranys al sistema urbà, exteriors mentals 

en l’interior físic de la ciutat que apareixen com la seva contra imatge, tant en el 

sentit de la seva crítica com en el de la seva possible alternativa” (Solà-Morales, 

1995: p. 120).    

El paisatge resultant d’aquest stand-by representa icònicament la versió més crua 

d’una perifèria amb usos suspesos i un futur més que incert. 

 



 

 

- 8 - 

En segon lloc l’estudi se centra a recuperar la memòria del treball realitzat a la 

central: els processos productius, tipus de tecnologia, efectes artístics i industrials i 

significat social, abraçant una cronologia de gairebé trenta anys d’història, des de 

la creació de FECSA l’any 1951, fins els anys posteriors a la transició. 

A banda dels enfocaments propis de l’Antropologia i del Patrimoni Cultural, ha 

estat precís el recolzament de la Geografia Humana, donat que la instal·lació de la 

primera central tèrmica de Sant Adrià, a les acaballes de la Primera Revolució 

Industrial es considera l’embrió de la identitat industrial que ha acompanyat i 

modelat el municipi durant tot el segle XX. Durant tot aquest període els bens 

industrials varen anar-se inserint en el paisatge de Sant Adrià, de manera que avui 

es fa necessari interpretar-ne l’herència patrimonial no com un element aïllat, sinó 

en tot el seu context territorial, màxim quan la indústria és una conseqüència 

directa de l’ús que la societat fa del medi natural. 

 

Tal i com defineix el Pla Nacional de Patrimoni Industrial1, l’herència cultural 

específica de la indústria està relacionada amb els processos d’apropiació que la 

societat estableix amb les empremtes del passat, concretament de l’era industrial, 

mitjançant la conservació dels seus testimonis materials i intangibles, vinculats 

amb la memòria del treball i del lloc. Degut a la necessitat interdisciplinar que 

requereix el seu estudi (els seus aspectes geogràfics, constructius, tecnològics, 

artístics, sociològics...), l’Institut del Patrimoni Cultural de l’estat espanyol afirma 

que “El patrimoni industrial, incloent les seves pròpies bases científiques, els seus 

procediments i tècniques, els conflictes socials i mediambientals, els seus 

continguts simbòlics i els seus extraordinaris paisatges, emergeix com un jaciment 

de recursos culturals dotat d’enorme potencial i visibilitat, per actuar com un eix 

estructurador d’accions de recerca, creació, difusió i dinamització econòmica” 

(IPCE, 2011: p. 4). 

 

Amb aquest treball de recerca es vol contribuir, a través del cas del conjunt format 

per les Tres Xemeneies de Sant Adrià, a fer present, visible, el nostre passat 

industrial. Un valuós llegat que està en vies de desaparèixer, esborrant les petjades 

                                                        
1 Desenvolupat per l’Institut del Patrimoni Cultural de l’estat espanyol (IPCE) des de l’any 2001, a l’actualitat és una eina 
fonamental per la protecció i dinamització del patrimoni industrial nacional.  
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socials i humanes que ens haurien de ser de gran valor per comprendre i abordar 

millor el present, les arrels i el propi desenvolupament de la societat capitalista; 

perquè formes de treball i organització social són també territori cultural. A una 

escala més local, el futur de Sant Adrià de Besòs sens dubte pot anar lligat al seu 

patrimoni industrial i a les formes de turisme que hi puguin anar associades; a 

l’alçada de la importància i la utilitat que l’energia tèrmica ha tingut en el 

desenvolupament de les societat catalana.  

                

La investigació s’ha estructurat en tres parts: 

 

En el Capítol I s’inclou la present introducció, objectius i metodologia a través de la 

qual s’ha abordat la investigació. Qualsevol treball dirigit a la visibilitat d’un 

objecte històric, com és el cas, comporta el coneixement profund del mateix; la 

primera part del present estudi. S’aborden els aspectes del seu context: geografia, 

història, territori, societat i passat industrial. Així com l’aproximació a l’esclat 

d’una identitat local vehiculada a través de les Tres Xemeneies, els agents socials 

implicats, el posicionament de l’empresa propietària de la central i l’aparició de 

figures de protecció que topen amb el poder econòmic, en un horitzó de 

patrimonialització. Igualment queden recollits alguns exemples excel·lents de 

museus industrials i altres centres culturals a nivell internacional. Aquest 

conglomerat informatiu ha precisat la recerca a l’arxiu municipal i les consultes del 

fons local de la Biblioteca de Sant Adrià, la Biblioteca Nacional de Catalunya, 

hemeroteques dels mitjans de comunicació catalans i altres continguts web tan 

d’organismes oficials com d’entitats vinculades a l’objecte d’estudi. 

 

El Capítol II inclou el marc teòric que engloba l’estudi. S’analitza el 

desenvolupament del concepte de Patrimoni, prenent la posició més idònia en 

relació amb l’objecte de la investigació. Seguidament es valora el desenvolupament 

del Patrimoni Industrial, des dels seus inicis fins a les últimes tendències tant pel 

que a pensament com a legislació. El concepte de paisatge, fonamental per abordar 

elements patrimonials vinculats al territori, també és revisat.  
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En el Capítol III s’aborden les possibilitats de visualització del patrimoni industrial 

(tangible i intangible) i la memòria del treball des de la perspectiva de 

l’antropologia crítica. Fruit de la investigació realitzada es planteja la necessitat 

d’organitzar els discursos al voltant de les Tres Xemeneies de Sant Adrià, amb una 

nova sensibilitat plural, tan de mirades com de veus. Els testimonis de les persones 

involucrades a la història d’aquesta indústria, combinat a les possibilitats que ens 

proporcionen les noves tecnologies de la informació, avui permeten articular nous 

relats humans, tan de temps absents dins dels museus industrials. La ciència i la 

tècnica, l’art i l’ofici, la memòria del treball heretada a través d’una llarga cadena 

requereix d’un treball delicat i pausat. Pausat per tal d’acoblar-se el millor possible 

amb quelcom que està desapareixent. La recuperació d’aquesta riquesa és, en 

paraules de Miguel Ángel Álvarez Areces, “un factor d’autoestima pels habitants de 

zones afectades pel declivi industrial, i una eina contra el fatalisme tendenciós al 

quals poden ser abocats aquests territoris” (Álvarez Areces, 2007: p. 37).         

 

¿Quines imatges, quins discursos, quines activitats han de produir-se per tal que la 

comunitat pugui pensar-se, coneixes i “re-apropiar-se” del seu patrimoni per 

dotar-lo de nous rumbs? La proposta del Capítol III tracta de ser coherent amb el 

tipus d’estudi realitzat, en defensa d’un procés de re-valorització d’allò comú que 

no redueixi a priori la seva pròpia complexitat, a través de la participació de la 

comunitat obrera i per l’inici de la construcció d’un nou espai social; un dels llocs 

d’esperança que proposa el geògraf David Harvey (2000)2, on poder pensar noves 

possibilitats a partir d’imatges polisèmiques, capaces d’articular-se amb les 

condicions històrico-geogràfiques particulars que les produeixen; permetre un 

“utopisme dialèctic” capaç d’establir noves dinàmiques de comunicació i preses de 

decisió de la vida present, que afavoreixin la vivència del patrimoni com a motor 

motriu del desenvolupament.     

 

El passat industrial que va donar origen a l’actual municipi de Sant Adrià de Besòs 

pot, a través de les Tres Xemeneies, tornar a ser útil i profitós.       

 
 
  

                                                        
2 HARVEY, DAVID. Espacios de Esperanza. Madrid: Akal, 2003. 
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1.2 OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ 

 
1.2.1 Objectiu General 
 

El present treball fi de màster té com objectiu principal l’estudi d’un procés de 

patrimonialització industrial a través del cas concret de l’antiga central tèrmica de 

les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, Barcelonès (Catalunya). 

 

L’estudi s’emmarca dins les propostes de l’últim document oficial recollit en el Pla 

Nacional de Patrimoni Industrial: “Fomentar l’estudi d’espais productius per tal de 

conèixer la seva història i la seva importància com a testimoni de la 

industrialització en el territori” i “Difondre la rellevància del patrimoni industrial 

com un factor d’identitat en el context europeu i sensibilitzar a la població i els 

responsables del patrimoni sobre el seu estudi i la seva preservació (IPCE, 2011: p. 

32-33). En el seguiment d’aquest objectiu, aquest estudi aborda el patrimoni i la 

petjada de la Revolució Industrial com un nou territori cultural (Álvarez Areces, 

2007), que precisa una atenció i metodologies pròpies que no obvien la base 

fonamental de la memòria del treball ni el caràcter patrimonial del propi territori 

en les seves propostes de visibilització (Castillo, 2008).      

 
En la valoració dels anys transcorreguts des de la posada en marxa del Pla 

Nacional de Patrimoni Industrial, l’equip de professionals involucrats considera 

que cada paisatge, arquitectura, maquinària o instal·lació industrial té “un caràcter 

que és necessari mantenir viu en els processos de recuperació, intervenció, 

restauració o rehabilitació que s’adopten”, i que una de les crítiques més 

importants en les intervencions patrimonials d’aquests últims anys és el fet de que 

“alguns dels projectes han buidat de contingut els elements originals d’aquells 

espais rehabilitats, provocant l’absència de referències i la pèrdua de la memòria 

del treball, perdent vitalitat narrativa i especificitat física. Qüestions que ens 

porten a plantejar-nos interrogants sobre la condició del procés restaurador (...)” 

(IPCE, 2011: p. 5). 

 

Considerant la present investigació com aportació teòrico-pràctica al procés de 

patrimonialització de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, s’entén que el 
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procés, la metodologia de la investigació, pot estar ja encaminada a integrar canvis 

operacionals que integren la memòria del treball i la valoració del territori. Per tot 

plegat, la investigació es proposa abordar una sèrie d’objectius secundaris o 

específics.   

 

     

1.2.1 Objectius Específics 
 

I. Valorar el paper de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies dins 

de la història de Sant Adrià de Besòs. Igualment merèixer, d’una banda, 

les iniciatives i les accions de la ciutadania organitzada, les quals 

constitueixen bona part el propi procés d’activació patrimonial i de 

legitimació de la identitat de les Tres Xemeneies; de l’altra apuntar 

algunes propostes de patrimonialització d’indústries similars a l’objecte 

d’estudi. 

 
 

II. Desenvolupar un marc teòric des del qual abordar la investigació 

analitzant l’evolució dels conceptes de patrimoni, fonamental per 

l’aproximació als bens culturals de la indústria, i per tant, al patrimoni 

industrial. 

 

 

III. Analitzar l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies des de la seva 

fundació fins el seu tancament definitiu i el seu desmantellament 

parcial, utilitzant descripcions històriques existents, característiques i 

desenvolupament diacrònic en el territori, que determinen la seva 

conservació i donen singularitat a l’emplaçament industrial, així com el 

model de vida dels treballadors. Arribat aquest punt, la investigació 

planteja una sèrie de preguntes prèvies: ¿Com i perquè va originar-se la 

producció d’energia tèrmica en aquest municipi?, ¿quin model de ciutat 

va provocar, i com aquesta va configurar el paisatge a través de 

l’activitat industrial?, ¿quin context cultural i social va generar-se?, i, 

¿quina és la influència de tot plegat en el municipi present? 
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1.3 METODOLOGIA 

 

El patrimoni cultural, i en especial el patrimoni industrial, han experimentat al 

voltant de la darrera dècada un canvi molt substancial, atès que s’han realitzat un 

bon nombre de treballs acadèmics i tècnics per tota la geografia de l’estat espanyol 

dirigits a analitzar des de la perspectiva de l’antropologia social i cultural la 

recuperació del patrimoni material i immaterial. Aquest context d’investigació 

d’experiències que s’han anat desenvolupant en els darrers temps, també a d’altres 

països d’Europa, és una de les motivacions que porta a centrar aquesta investigació 

en elaborar una metodologia que serveixi de model per una adequada revisió del 

patrimoni de l’antiga central de les Tres Xemeneies. 

 

 
 

Per tal de realitzar aquesta fita i partint dels objectius proposats anteriorment, el 

present estudi parteix d’un plantejament metodològic que s’inicia amb una cerca 

de fonts documentals en camps tan diversos com la història, la geografia, la 

sociologia, l’evolució de l’energia elèctrica, la legislació, etc., degut fonamentalment 

a que la recuperació del patrimoni de l’energia industrial es tracta des d’àmbits 

molt diferents, i és primordial el coneixement de tots i cadascun dels engranatges 

que composen aquesta cadena per tal d’aproximar-se al desenvolupament de 

qualsevol projecte de valorització patrimonial. La documentació investigada ha 

estat de naturalesa molt variada, des d’informes, projectes, llibres, plans, 

fotografies, material d’hemeroteques, actes de congressos, lectures d’investigació – 

i publicacions relacionades amb el patrimoni cultural de l’estat espanyol i de 

Catalunya –, materials i documentació sobre legislació general i particular sobre la 

protecció del patrimoni industrial; havent de realitzar-se la seva recopilació i 

buidatge a través de tres mitjans: Fonts Documentals i Bibliogràfiques, Centres de 

Documentació, i, Organismes, Conferències i Congressos.                 

 

Tractant-se d’una investigació circumscrita al municipi de Sant Adrià de Besòs, la 

cerca ha quedat focalitzada a l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besós, l’Arxiu 

Nacional de Catalunya i el Fons Documental de la Fundació Endesa de Barcelona, 
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els quals constitueixen les úniques fonts d’informació directe sobre l’antiga central 

tèrmica de les Tres Xemeneies. Tot i això, la documentació trobada en aquests 

centres és d’allò més variada: informes tècnics, projectes urbanístics, plànols, 

comptabilitat, inventaris, memòries, revistes tècniques, revistes lúdiques i socials, 

diaris, correspondència, fotografies, vídeos, pel·lícules, informes mèdics i material 

de treball dels antics operaris. 

Un altre dels espais de treball de gran rellevància per localitzar documentació i 

bibliografia han estat les biblioteques. Aquestes han ofert l’oportunitat de 

consultar llibres, articles acadèmics, monografies i tesis que permeten acostar-se a 

tot allò estretament relacionat amb el cas d’estudi, i en concret, aproximar-se tan a 

la realitat històrica i local de Sant Adrià, com a les reflexions i els discursos propis 

del patrimoni cultural, l’antropologia, el dret i altres ciències socials interessades 

en la construcció o reconstrucció d’identitats que han servit de base de l’anàlisi i 

comparació en el cas de les Tres Xemeneies. Les biblioteques consultades han estat 

la Biblioteca de Sant Adrià de Besòs, la Biblioteca Nacional de Catalunya, els Fons 

locals digitalitzats de la Xarxa de Biblioteques Municipals (Trencadís), la Biblioteca 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca de la Universitat de Girona.  

Igualment tenen un paper destacat en la investigació la informació i documentació 

consultada a través de pàgines web. Entre les fonts electròniques de major interès 

pel present treball s’hi troben les bases de dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, les quals constitueixen una bona eina de consulta que permet 

aproximar-se a l’evolució social del municipi de Sant Adrià de Besòs; enllaços a 

pàgines web d’associacions com la Plataforma de Conservació de les Tres 

Xemeneies de Sant Adrià, fòrums, lleis, convenis i d’altres organitzacions d’abast 

tant nacional com internacional interessades en el mateix objecte d’estudi: 

 

Alarifes (Cazarabet): Revista digital de patrimoni industrial i memòria del treball.  

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia de Catalunya 

 

Carta d’Atenes, 1931. 

 

Carta de Nizhny-Tagilsobre Turisme Cultural. 
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Comitè Internacional per la Conservació i Defensa del Patrimoni Industrial 

(TICCIH). 

 

Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS).  

 

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 

 

Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’Étude et la Mise en Valeur 

du Patrimoine Industriel.  

Consorci del Besòs 

 

Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural (UNESCO),  

París, 1972. 

 

Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Inmaterial, 32ª Conferència General de 

l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO), París, 2003. 

 

Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions 

Culturals, 33ª Conferència General de l’Organització de les Nacions Unides per 

l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), París de 2005  

 

Conveni Europeu del Paisatge, Florència, 2000. 

 

Fundació Endesa, butlletins de l’Asociación Deportiva FECSA 

 

ICOM – International Committee for Museology 

 

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, (ICRPC). 

 

Institut d’Estadística de Catalunya, (IDESCAT). 
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Institut del Patrimoni Cultural Espanyol, (IPCE). 

 

Llàmpara Patrimoni Industrial: Revista digital de divulgació científica i cultural. 

 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

 

Museu d’Història de la Immigració de Catalunya. 

 

Museu Hidroelèctric de Capdella 

 

Observatori del Paisatge de Catalunya. 

 

Pla Nacional de Patrimoni Industrial. Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya. 

Ministeri de Cultura, 2012. 

 

Pla Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial. Institut del Patrimoni 

Cultural d’Espanya. Ministeri de Cultura, 2011. 

 

Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs 
 

Principis de Dublín, Principis comuns ICOMOS-TICCIH per la conservació dels llocs, 

edificis, paisatges i àrees del patrimoni industrial, 2011.  

 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori, (SCOT). 

 

Tate Modern – International Modern and Contemporary Art 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

En la mateixa línia, la consulta de premsa digitalitzada ha permès conèixer, a cop 

d’hemeroteca, l’evolució de les Tres Xemeneies des de totes les òptiques possibles, 

a través d’algunes notícies concretes del període de 1960 a 2017, i dels següents 

mitjans de comunicació: 
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

 

Diari Ara 

 

Diari de Sant Adrià 

 

El País 

 

El Periódico 

 

Grama, Setmanari de Santa Coloma de Gramenet  

 

La Vanguardia 

 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, Biblioteca Virtual de Premsa Històrica 

 

 

Una part fonamental i a la vegada necessària per completar el desenvolupament 

metodològic d’aquesta investigació ha estat la realització de treball de camp, que 

s’ha realitzat de forma complementària a les tasques de cerca de documentació, 

amb la voluntat de localitzar i recollir dades sobre l’emplaçament on s’ubiquen les 

Tres Xemeneies d’interès patrimonial i de tenir una idea clara de la situació actual 

del patrimoni tèrmic industrial i les seves possibilitats de reconversió. En darrer 

terme arrodoneixen la part gràfica del treball les fotografies cedides pels fotògrafs 

Efren Razquin (Barcelona, 1972) i Cristopher Willan (Jinja, Uganda, 1963), els 

quals van poder copsar amb la seva càmera analògica els últims dies de producció 

elèctrica de l’antiga tèrmica i el seu procés de desmantellament parcial.   

 

Per tal d’abordar amb les màximes garanties el present estudi i de completar el 

desenvolupament metodològic proposat, faltaria realitzar un treball de 

reconeixement més exhaustiu dels elements patrimonials materials i immaterials 
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vinculats a les Tres Xemeneies, a partir de l’elaboració d’un inventari i 

d’entrevistes a antics treballadors de la central. 
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1.4 LOCALITZACIÓ I EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

 

Dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, concretament la zona de platja 

coneguda popularment com Xernòbil, s’hi troba la central tèrmica de les Tres 

Xemeneies, actualment sense activitat.  

 

Els inicis de la central es remunten a l’any 1913, moment en el qual, en els 

mateixos terrenys hi havia una central de carbó feta de formigó armat propietat de 

Energía Eléctrica de Cataluña. Aquesta central, que va ser pensada per 

complementar la producció de les hidroelèctriques del Pallars en èpoques 

d’estiatge o en cas d’avaria, va estar en funcionament 41 anys, va ser testimoni de 

les dues Guerres Mundials i la Guerra Civil Espanyola i es va començar a 

enderrocar el 1954. En aquesta primera etapa de la central, els fums de la 

combustió del carbó s’emetien a l’atmosfera a través de quatre torres. 

Posteriorment, entre els anys 1971 i 1976, s’hi construiria la central tèrmica, 

encara que 58 anys després també seria enderrocada. Avui només s’hi observa poc 

més que les Tres Xemeneies.  

 

A les darreries dels anys noranta Sant Adrià de Besós havia experimentat un gran 

creixement demogràfic i urbanístic, lligat en gran mesura al desenvolupament 

industrial que va patir el litoral comprès entre Barcelona i Badalona, i a l’històric 

paper que el municipi va desenvolupar en la producció elèctrica al llarg del procés 

industrial de la segona part del segle XX. 

 
 
 
1.4.1 La primera central tèrmica, La Catalana i la Guerra Civil espanyola 
 

Quins factors fan que Sant Adrià es trobi en el pensament dels principals 

productors d’energia elèctrica? Perquè Sant Adrià? La pregunta certament no és 

gaire poètica però sembla pertinent. Diverses són les raons que justifiquen la tria 

del litoral adrianenc per a la instal·lació de les tèrmiques. La proximitat a la major 

consumidora elèctrica: Barcelona (la metròpoli que va creixent i que actua com a 

pol d’atracció d’indústries), l’abundància d’aigua dolça amb què alimentar els 



 

 

- 20 - 

generadors de vapor per la proximitat al riu Besòs, la disponibilitat de l’aigua de 

mar per a la refrigeració de les màquines (condensador), l’existència de la línia de 

ferrocarril per aconseguir el subministrament de carbó, el poc valor dels terrenys 

des del punt de vista agrícola i les menors exigències urbanístiques. 

La relació de Sant Adrià amb la producció d’energia elèctrica es remunta a l’abril 

de 19123, just quan comencen les obres de construcció de la primera central 

tèrmica de l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña (EEC). La central, composta de 

dos grups, va entrar en funcionament el 23 de març de 1913 i va ser posteriorment 

ampliada en dues ocasions amb nous grups el 1914 i el 1923 fins arribar a quatre 

grups instal·lats. La seva ubicació era exactament la mateixa que ara ocupen les 

Tres Xemeneies i en la seva construcció – va ser una novetat a Catalunya – va 

utilitzar-se, de forma integral, formigó armat, que es va aplicar seguint el mètode 

Hennebique4. 

 
Figura 1. Detall de la construcció de la primera central tèrmica de Sant Adrià. Font: Fundació 
Endesa, Arxiu fotogràfic. 

                                                        
3 Des de llavors i , sense interrupció, Sant Adrià ha tingut centrals elèctriques fins arribar al tancament definitiu de les Tres 
Xemeneies el 24 de març de 2011. 
 
4 Sistema de construcció aplicat a puntals, terres i parets que consta de formigó armat en blocs reforçats amb barres de ferro 
longitudinals a la seva cara inferior.  
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Aquesta va ser la primera central construïda per EEC, que la va dissenyar com a 

central de reserva de la hidroelèctrica de Cabdella (Pallars Jussà), avui 

reconvertida en museu5. Els plans de l’empresa eren la producció, distribució i 

venda d’energia elèctrica a les ciutats de Barcelona i Sabadell. La producció s’havia 

de fer principalment a la hidroelèctrica de Cabdella i, en períodes d’estiatge o en 

cas d’avaria, s’utilitzava la tèrmica de Sant Adrià. 

 
Figura 2. Inauguració de la central tèrmica de l’empresa Energía Eléctrica de Cataluña (EEC), l’any 
1913. Font: Fundació Endesa, Arxiu fotogràfic. 

 

El 25 d’abril de 1917 va entrar en funcionament la segona central elèctrica de Sant 

Adrià. Es tractava d’una tèrmica de carbó construïda per la Compañía de Fluido 

Eléctrico (Catalana de Gas i Electricitat, S.A.) que va ser successivament ampliada 

fins assolir una potència total de 34,6 MW, fet que la va convertir en la central 

termoelèctrica amb més potència de Catalunya fins els anys 1950. Va estar ubicada 

al marge dret del riu i va donar nom a un nou barri de Sant Adrià: el barri de La 

Catalana6. 

                                                        
5 Disponible a http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museu-hidroelectric-de-capdella/ (Consulta el 9 de maig 
de 2017). 
6 La central tèrmica coneguda amb el nom de La Catalana va estar en funcionament fins el 1966, per deixar pas a Besòs II. 

http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museu-hidroelectric-de-capdella/
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L’any 1923, la companyia Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 

més coneguda com La Canadenca7 controlava tant la Compañía de Fluido Eléctrico 

com Energía Eléctrica de Cataluña, de manera que va obtenir una posició 

pràcticament monopolista de la producció d’energia elèctrica. 

 

Durant la Guerra Civil, ambdós centrals elèctriques varen passar a ser objectius 

militars. La central de Sant Adrià, amb les seves quatre xemeneies d’uns 60 metres 

d’alçada va ser un punt de referència per a l’aviació italiana, que donava suport a 

les tropes franquistes, per efectuar terribles bombardejos durant la guerra. El 12 

de maig de 1938 va ser bombardejada la central de La Catalana i hi van morir 7 

persones. El 13 de novembre del mateix any van caure les bombes a la central 

d’Energia Elèctrica i hi van morir 16 persones més. Recentment alguns autors han 

afirmat que el 1939, quan les tropes republicanes van haver d’iniciar la retirada, 

van volar expressament la tèrmica de Sant Adrià pel seu valor estratègic 

indubtable per l’esforç bèl·lic republicà (Alayo i Manubens, 2007)8. Un cop acabada 

la guerra, es van reparar dos grups més i va continuar funcionant fins el 1954 quan 

va deixar pas a la nova central, Besòs I que amb dos grups i 103 MW totals, va 

entrar en funcionament el 1959. L’espai que ocupava la tèrmica de Sant Adrià va 

ser utilitzat com a zona d’emmagatzematge del carbó que alimentava la nova 

central ubicada dins el terme municipal de Badalona.   

 

 

1.4.2 La creació de FECSA i les noves centrals 

 

L’any 1951, el financer mallorquí Joan March i Ordinas9 va fundar la companyia 

elèctrica Fuerzas Eléctricas de Cataluña S. A. (FECSA) i just un any després va 

                                                                                                                                                                  
 
7 La Vaga de la Canadenca que es va produir durant els mesos de febrer i març de 1919 va aconseguir, entre d’altres, la 
històrica reivindicació de la jornada laboral de 8 hores, convertint Espanya en el primer país de l’Europa occidental que 
establia aquest horari de treball. 
 
8 ALAYO I MANUBENS, Joan Carles: L’electricitat a Catalunya de 1875 a 1935. Pagès editors. Lleida 2007.  
 
9 Joan March i Ordinas (1880-1962) va ser conegut amb el sobrenom del ”banquer de Franco” per haver finançat la revolta de 
1936 i haver-se encarregat de subornar els principals generals de Franco – a petició del govern britànic – per evitar l’entrada 
d’Espanya a la II Guerra Mundial a favor d’Alemanya. Disponible a JANER, ANTONI. Joan March, història d'un 
suborn. Sàpiens [Barcelona], núm. 68, juny 2008, p. 40-45. Disponible a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Joan-
March-de-malnom-en-Verga/video/4280290/ (Consulta el 10 de maig de 2017). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0piens
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Joan-March-de-malnom-en-Verga/video/4280290/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Joan-March-de-malnom-en-Verga/video/4280290/
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adquirir Barcelona Traction, Light and Power, la qual havia fet fallida. Tots els seus 

bens, valorats en 10 milions de lliures esterlines, van ser subhastats i adquirits per 

FECSA per tan sols mig milió, en una operació que a dia d’avui encara genera molts 

interrogants10.  

 

La nova empresa elèctrica naixia en un moment en què la situació econòmica del 

país tendia a normalitzar-se després dels anys d’autarquia i en una conjuntura 

favorable d’abaratiment dels preus dels combustibles derivats del petroli.  Com 

van fer altres empreses, FECSA va iniciar la construcció de centrals 

termoelèctriques de gran potència que assegurarien una major regularitat del 

subministrament energètic. Per aquest motiu, des del final dels cinquanta, Sant 

Adrià va seguir jugant un paper fonamental en el sistema energètic català. 

 

En paral·lel a la construcció de Besòs I, a finals dels anys cinquanta FECSA va fer 

enderrocar els equipaments de l’antiga central de Sant Adrià (1912) i l’any 1965 va 

posar en marxa Besòs II, una nova i moderna instal·lació de fueloil que substituïa la 

central de carbó de La Catalana, la qual també va ser demolida. La central de Besòs 

II va passar a mans d’Hidroeléctrica de Cataluña S.A. (HECSA) i Empresa Nacional 

Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) a parts iguals. El primer grup de la central 

tenia una potència instal·lada de 150 MW, essent considerat, a finals dels seixanta, 

el grup tèrmic de major producció de l’estat espanyol. En una segona fase, HECSA i 

ENHER varen constituir la societat Térmicas del Besós, S.A. (TERBESA)11 per tal 

d’incrementar el seu capital social i construir el segon grup tèrmic de la central, el 

qual va entrar en funcionament l’any 1972.  

  

                                                        
 
10 Disponible a SUREDA CARRIÓN, J. L. Fantasía y realidad en el expolio de Barcelona Traction. Civitas [Barcelona], 2015. 
 
11 L’any 1999 TERBESA va passar a mans d'Endesa, després que aquesta adquirís el control d'Enher i HECSA. Seguint 
directrius mediambientals, el 2002 Endesa i Gas Natural van posar en marxa dos nous grups de cicle combinat (fueloil i gas), 
Besòs III i IV. El 2003, els antics grups I i II van cessar la seva activitat i va començar el seu desmantellament, que va 
culminar el 2007 amb l'enderrocament del seu element més característic, la xemeneia de 120 metres d’altura. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0piens
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Figura 3. A principis dels seixanta FECSA anunciava l’augment de la capacitat de subministrament a 
partir de noves centrals tèrmiques. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Mayo-Junio, Año VIII, Núm. 66, 1963. (Consulta el 18/03/2017). 
 

 
 

 

Figura 4. Croquis de les centrals tèrmiques Badalona I i Badalona II. Font: Fundació Endesa, Butlletí 
A. D. FECSA, Circular para los socios. Mayo-Junio, Año IX, Núm. 72, 1964. (Consulta el 18/03/2017). 



 

 

- 25 - 

Els centres de producció d’energia elèctrica del litoral del Besòs anaven creixent i, 

la dècada dels seixanta, marca l’evolució cap a un nou canvi tecnològic: la posada 

en marxa de noves tèrmiques que, per primer cop, utilitzen el fuel com a 

combustible. El fuel va aportar, respecte el carbó, més poder calorífic, més facilitat 

de transport i manipulació, preu més baix i – se suposava – menor contaminació 

atmosfèrica.    

Durant aquests anys, la suma de la potència instal·lada a les centrals Besòs I i 

Besòs II arribava a suposar el 58% de la producció d’energia tèrmica de Catalunya 

i el 20% de tota la capacitat productiva. En paral·lel, durant aquesta etapa el 

número d’abonats va passar de 729.000 el 1957 a 1.11.000 el 1966, fet que va 

representar un augment del 50%12.   

 
 
 
1.4.3 Les Tres Xemeneies 
 

El major desenvolupament econòmic i l’adquisició d’un nivell de vida més alt, va 

accelerar el creixement del negoci elèctric a finals dels seixanta. Per afrontar 

aquestes perspectives, FECSA va realitzar un gran esforç de renovació, traduït en 

un significatiu augment de la capacitat productiva. El combustible derivat del 

petroli, necessari pel funcionament de les centrals tèrmiques, era llavors, 

relativament barat i va ajudar a derivar les inversions cap a la construcció de 

centrals tèrmiques de fueloil de gran potència, que va superar en pocs anys la 

producció hidràulica.    

El motiu principal que va motivar la construcció de la central tèrmica de Sant Adrià 

coneguda com les Tres Xemeneies va ser la necessitat de donar resposta a la 

demanda energètica creixent, provinent de la indústria però també del consum 

domèstic. Els recursos hidroelèctrics donaven signes d’esgotament després de la 

construcció, l’any 1971, de la darrera central elèctrica a Tavascan (152 MW). De 

fet, durant aquells mateixos anys, va construir-se una segona tèrmica (Cercs, 1971) 

i la primera nuclear de tot el principat (Vandellòs, 1972).  

                                                        
12 Disponible a Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Octubre-Noviembre-Diciembre, Año XVI, nº111, 
1971. (Consulta el 18/03/2017).   
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La central va ser construïda entre el 1971 i el 1976 per encàrrec de FECSA a un 

conglomerat d’empreses com COPISA (Constructora Pirenaica S. A.), filial de la 

mateixa FECSA, Sociedad Argentina de Electricidad i Control y Aplicaciones S.A. Les 

obres d’aquesta nova planta – ubicada al solar de l’antiga instal·lació d’Energía 

Eléctrica de Cataluña – varen realitzar-se en mig de diverses polèmiques, atès que 

FECSA va començar les obres sense permís municipal i malgrat l’oposició dels 

ajuntaments i les associacions veïnals de Badalona i Sant Adrià de Besòs, que 

refusaven una nova font contaminant a la zona13. 

 
Figura 5. Construcció del grup I (dreta) i grup II (esquerra) de la central tèrmica de Sant Adrià, l’any 
1974. Font: Fundació Endesa, Arxiu fotogràfic. 

 

Durant la construcció van treballar-hi al voltant de mil set-centes persones. El 

projecte original contemplava dos grups (700 MW)  però finalment va ser ampliat 

a 3 grups (1.050 MW) i, per aquets motiu, el tercer grup està més separat dels 

altres dos14. L’empresa Siemens i la multinacional alemanya Kraftwerk Union 

                                                        
13  Disponible a http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/07/LVG19710907-028.pdf i 
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/19/LVG19710919-037.pdf (Consulta el 23 de març 
de 2017). 
 
14 El primer grup de 350 MW es va connectar a la xarxa el setembre de 1973 i el segon va connectar-se el febrer del 1974. La 
tercera xemeneia, construïda al costat sud del grup I va entrar en funcionament el 17 de gener de 1977. Disponible a 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/07/LVG19710907-028.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/19/LVG19710919-037.pdf
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Aktiengesellschaft  (KWU) van aportar-hi la tecnologia, tot i que la planificació 

general de la construcció va anar a càrrec de l’empresa espanyola Ingenieria y 

Proyectos S.A.  (INYPSA). 

Els fonaments de les xemeneies consten de pilones de 40 metres de fondària, 

construïdes a partir de la tècnica d’encofrat lliscant. Una altra característica 

original de la construcció va ser la solució aportada per salvar la falta d’espai 

disponible i que va consistir en la col·locació de la xemeneia damunt la caldera. 

Aquests tipus de centrals, presenten també la característica que les calderes estan 

suspeses d’unes bigues situades a 90 metres d’alçada per la seva part superior, per 

tal de facilitar les dilatacions i contraccions pròpies dels canvis de temperatura que 

experimentaven entre la posada en marxa i l’aturada. La gran alçària de les tres 

xemeneies, prop de 200, metres, venia determinada per la necessitat de complir 

amb les noves normatives mediambientals de l’època. La combinació d’aquests 

factors: agrupació de 3 elements idèntics, gran alçària i xemeneia damunt la 

caldera, van dotar el conjunt d’una gran singularitat única a tot l’estat espanyol i 

molt poc freqüent arreu del món. Cadascun dels tres grups funcionava de forma 

independent, l´únic que compartien era la depuradora d’aigües per alimentar les 

calderes, el centre de control, l’edifici de turbines i els tubs d’aspiració. Els grups 1 

i 2 compartien la piscina de decantació i el canal de desguàs. 

A finals dels setanta la potència instal·lada a Sant Adrià i Badalona suposava el 

68% de tota la capacitat productiva d’energia tèrmica i el 39% de tota l’energia 

produïda a Catalunya. 

Estructura de la producció bruta d'electricitat de FECSA a Catalunya 1975-1990 (%) 

                                                                                                                                                                  
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Enero-Febrero-Marzo, Año XXI, nº130, 1977. (Consulta el 
18/03/2017).   
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Gràfica 1. Font: Elaboració pròpia a partir d’Endesa: Memòries anuals. 

 

Una dècada més tard, els efectes tardans de la crisi del petroli a l’estat espanyol 

van fer que es multipliqués l’esforç inversor de l’energia nuclear, amb l’objectiu 

d’aconseguir una menor dependència de les centrals tèrmiques que utilitzaven per 

al seu funcionament derivats del petroli. A més a més no és gens d’estranyar les 

preferències i les orientacions de les inversions per les nuclears si pensem en el 

baix cost d’aquesta font d’energia i la inexistent legislació protectora de l’època. A 

meitat dels anys vuitanta, amb les centrals nuclears catalanes ja en servei (l’any 

1985 ja suposaven el 60% del global d’energia bruta produïda) la potència 

instal·lada a Sant Adrià suposava el 37% del total de les centrals tèrmiques de 

Catalunya i el 24% del conjunt de sistemes de producció en actiu. Durant aquests 

mateixos anys, per motius econòmics i de contaminació atmosfèrica15, els 

generadors dels grups I i III van ser adaptats per funcionar amb gas natural a més a 

més de fueloil. Per contra no va adaptar-se el grup II, el qual va continuar cremant 

fueloil en moments d’alta demanda energètica, fins que un expedient 

sancionador16 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va 

obligar-ne el tancament definitiu l’any 2002. 

                                                        
15 TEJEDOR, FRANCESC B.. “Térmica del Besós: El vecino enemigo”. Setmanari Grama del 09 al 16/06/1979 : 14 i 15. Disponible 
a http://trencadis.diba.cat/downloads/diba:32814?datastream_id=file (Consulta el 15 de maig de 2017). 
 
16 Des de l’any 2000 s’havien produït diversos episodis de contaminació atmosfèrica coneguts com “pluja negra”, provocats 
per partícules fèrriques derivades de la combustió del fueloil. El Defensor del poble de Badalona va recollir més de mil 
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Figura 6. Vista general de les centrals tèrmiques Besòs I i Besòs II (costat esquerre de la imatge) i 
dels tres grups de la central de Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Arxiu fotogràfic. 

 
 
1.4.4 L’absorció de FECSA per Endesa 
 

L’any 1990 la tèrmica de Sant Adrià continuava essent la central amb més potència 

instal·lada de tot Catalunya, molt per sobre de la resta, però els percentatges de la 

producció d’energia reflectien un augment molt significatiu de les centrals nuclears 

catalanes, amb un 70% de la producció bruta i un acusat descens de la producció 

termoelèctrica la qual representava tan sols el 4% (sumant gas i fueloil) del total 

de producció bruta. La major rendibilitat de les infraestructures nuclears va 

permetre que la producció termoelèctrica d’origen nuclear predominés clarament.     

En paral·lel hi va haver una progressiva absorció de les principals companyies 

elèctriques catalanes (FECSA, Hidroeléctrica de Cataluña i ENHER) per part 

d’Endesa Generación S. A., una empresa pública que s’havia privatitzat en un 

context de creixent liberalització econòmica a l’estat espanyol. L’any 1996, Endesa 

va adquirir el 75% de les accions de FECSA i tres anys més tard la companyia va 
                                                                                                                                                                  
queixes de ciutadans afectats, els quals van reclamar, sense èxit, indemnitzacions pels desperfectes ocasionats a la roba 
estesa dels terrats i a les carrosseries dels cotxes. Disponible a http://hemeroteca-
paginas.lavanguardia.com/LVE01/PUB/2002/09/24/LVG200209240052VB.pdf (Consulta el 24 de març de 2017). (Veure 
3.2.4 Viure sota les Tres Xemeneies: la pluja negra de Sant Adrià).  
 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE01/PUB/2002/09/24/LVG200209240052VB.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE01/PUB/2002/09/24/LVG200209240052VB.pdf
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ser totalment absorbida pel grup comercialitzador. D’aquesta manera Endesa es va 

fer amb el control del parc tèrmic de la desembocadura del Besòs, un espai que 

incloïa les centrals de Sant Adrià, Besòs I17 i Besòs II18.  

L’any 2000 els grups I i III de la central de Sant Adrià van ser de nou adaptats per 

funcionar amb gas natural de forma exclusiva. I el mateix any Endesa va començar 

les obres dels grups de cicle combinat Besòs III i Besòs IV19 (800 MW), junt als 

grups I i II amb l’objectiu de substituir-los. El 2005, Endesa i l’ajuntament de Sant 

Adrià varen acordar substituir la central de Sant Adrià (Tres Xemeneies) per un 

nou grup de cicle combinat, menys contaminant. Tres anys després Endesa va 

obtenir els permisos per instal·lar la nova planta Besòs V20 (859MW) al costat dels 

grups Besòs III i Besòs IV, just en el mateix lloc dels inactius Besòs I i Besòs II, el 

desmantellament dels quals va finalitzar l’any 2007 amb l’enderroc del seu 

element més característic, la xemeneia de 120 metres d’alçada.  

Coincidint amb les noves centrals de cicle combinat a gas natural, la generació 

d’energia tèrmica a Catalunya va recuperar-se, mentre que la producció d’energia 

nuclear va començar a retrocedir encara que l’any 2012 seguia essent la principal 

font energètica per la producció (52%). L’aportació dels grups I i III de les Tres 

Xemeneies a la producció bruta d’electricitat, des del 2008 i fins el seu tancament 

definitiu el 2011, va ser pràcticament testimonial.   

 

Estructura de la producció bruta d'electricitat de FECSA Endesa a Catalunya 1990-2009 (%) 

                                                        
17 El grup Besòs I va ser desactivat l’any 1990 per tal d’adequar-se a  les normatives mediambientals.   
 
18 El grup Besòs II va deixar de funcionar definitivament l’any 2003. 
 
19 Els grups de cicle combinat Besòs III i Besòs IV es van connectar a la xarxa l’estiu de 2002. 
20 El grup Besòs V va entrar en funcionament l’any 2010. A dia d’avui segueix actiu.  

 



 

 

- 31 - 

 
Gràfica 2. Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç elèctric de Catalunya 1990-2009 de l’Institut Català de l’Energia i 

Endesa: Memòries anuals. 

 

Iniciat el segle XXI, Endesa Generación S.A. projectava la demolició total de la 

central de Sant Adrià de Besòs, coincidint amb l’obertura del grup Besòs V. Però la 

companyia va topar de ple amb l’oposició de l’ajuntament de Sant Adrià, partidari 

de conservar les Tres Xemeneies per a futurs equipaments públics. Al mateix 

temps, les creixents reivindicacions ciutadanes reclamaven salvaguardar-les com a 

patrimoni industrial.       

 
Figura 6. Les Tres Xemeneies i l’edifici de turbines després dels treballs de desmantellament, any 
2017. Font: Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Arxiu fotogràfic. 
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1.4.5 Del món agrari a l’industrial (1913-1940) 

A primers del segle XX, Sant Adrià de Besòs havia esdevingut un dels principals 

abastadors de fruita i verdura de Barcelona. Carreras Candi, en la seva Geografia 

General de Catalunya (1910) es fa ressò d’aquella realitat, avui tan i tan llunyana:  

“Los seus habitants (referint-se a Sant Adrià) se dedican exclusivament a la 

agricultura, conreant una bona part d’horta, que regan ab la aygua del riu, y 

produheix hortalisses, llegums y fruytes y sobre tot, maduxes, que tenen molta sortida 

als propers mercats de Barcelona i Badalona”21.  

En els anys següents Energía Eléctrica de Cataluña (EEC) i d’altres empreses 

preexistents, com la Colònia Baurier o La Borra, varen trobar a Sant Adrià les 

millors condicions per a portar a terme la seva activitat: sòls econòmics, ben 

nodrits d’aigua, ben comunicats pel ferrocarril i sobretot propers a Barcelona. 

Aquestes primeres fàbriques varen configurar l’origen de la tradició industrial del 

municipi. En paraules de l’historiador José L. Muñoz, “per a Sant Adrià va suposar 

entrar al segle XX, modernitzar-se i tecnificar-se”22. S’establí, en el marge esquerre 

del riu Besòs, la fàbrica de derivats del quitrà Vda. de Pedro Nicolau e hijos, 

procedent de Badalona i a partir de la segona dècada varen començar a aparèixer 

noves indústries com Hijos y Nietos de Pedro Baurier (1912, tèxtil); Miquel y 

Widmar SC, coneguda popularment com "la fàbrica de la pudor" (1916, químic) o 

Viuda de J. Llandrich (1913, cartró).  

Per la seva banda el marge dret també va rebre un fort impuls fabril. Primer a 

través de la nova central tèrmica coneguda popularment com La Catalana, 

inaugurada l’any 1917. L’ajuntament de Sant Adrià havia acceptat tres anys abans 

– el 31 de maig de 1914 – l’expedient per a l’edificació d’una nova central a un 

solar de propietat municipal de 28 hectàrees, a instància de Catalana del Gas y 

Electricidad S.A.; ja que d’aquesta manera el consistori evitava que Barcelona 

pogués sol·licitar l’annexió de Sant Adrià, atesa la previsió de parc que establia el 

Pla Cerdà. Durant els mateixos anys també s’instal·laren al municipi Fomento de 

                                                        
21 CARRERAS CANDI, Francesc: Geografia general de Catalunya, vol. I: Cels Gomis: Província de Barcelona, Barcelona, 1910, 
pp.570-581. 
 
22 Disponible al blog personal de José Luís Muñoz <http://desdesantadriadebesos.blogspot.com.es/> (Consulta el 24 d’abril 
de 2017).   

http://desdesantadriadebesos.blogspot.com.es/
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Obras y Construcciones S.A. (1915, incineradores), Almacenes de Obras Públicas 

(1916, construcció) i Sociedad General Electrometalúrgica S.A. (“El Carburo”, 1918, 

metal·lúrgia).   

En el procés de creixement industrial de Sant Adrià no es pot menystenir el fet que 

l’estat espanyol va mantenir-se al marge de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). Aquest fet va generar un fort creixement econòmic: va beneficiar l’aparició 

de noves industries arreu del territori català, decidides a satisfer la demanda de 

molts productes que les fàbriques dels països combatents no podien fabricar en 

igualtat de condicions, bé perquè no funcionaven a ple rendiment o bé perquè 

havien queda destruïdes.   

 
Figura 7. Vista aèria de la central tèrmica de Sant Adrià, l’any 1928. El paisatge progressivament 
amb el pas dels anys, va anar canviant la seva fisonomia. És un diàleg en tensió. Els camps, 
encerclats, amb els pas del temps seran ocupats per més fàbriques i més habitatges. Aquell paisatge 
agrícola es transforma al ritme que ho fa la seva població. Font: Fundació Endesa, Arxiu fotogràfic. 
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Durant la dècada dels anys vint i primers dels trenta23 se segueix la dinàmica 

expansiva de la indústria al municipi de Sant Adrià. Apareixen Viñas Goig DASA (La 

Borra, 1924, d’aprofitament de borres), Compañía Española para la Fabricación 

Mecánica del vidrio (CELO, 1925, vidre), Servicio de Arenas de Barcelona (1929, 

construcció) i El Búfalo (productes de neteja, 1933).   

L’aparició de totes aquestes noves indústries va portar associada l’arribada de mà 

d’obra, una immigració que s’havia iniciat lentament a les darreries del segle XIX i 

que ara començava a ser més accentuada. La millora de les condicions de vida, 

unida a la proximitat a Barcelona, van fer que Sant Adrià fos atractiu per a gent 

d’arreu, i així, durant la primera dècada del segle XX els immigrants representaven 

el 57,2% de la població, la majoria procedents de la província de Barcelona 

(34,4%), en segon lloc de la resta de Catalunya (11,5%) i en tercer lloc valencians 

(7,5%, sobretot castellonencs), essent doncs la gran majoria català parlants 

(91,2%). A la segona dècada els immigrants eren majoritàriament de Murcia i a 

partir dels anys vint d’Andalusia (Casas i Márquez, 1996). Aquestes onades 

migratòries varen provocar que els immigrants superessin en nombre els nascuts a 

Sant Adrià, i de retruc, l’augment de la població jove i fecunda, i nova mà d’obra 

primer per a l’agricultura i després per a la indústria24.   

Sant Adrià va incrementa els seus habitants de forma exponencial. El 1910, tan sols 

hi havia 494 habitants censats, però, només en deu anys, la població va duplicar-se, 

passant a 1.073. Encara va fer un salt més espectacular el 1930, moment en el qual 

ja eren 6.515 els habitants, i va continuar creixent de manera sostinguda fins a 

l’inici de la Guerra Civil, el 1936, amb 8.401 habitants25. A banda de la població 

nouvinguda, aquest augment també va ser degut al creixement vegetatiu de la 

població de Sant Adrià de Besòs, és a dir, als naixements.    

                                                        
23  El crac econòmic de 1929 va afectar negativament l’economia de Sant Adrià de Besòs, que es va ressentir, però poc 
després va seguir la seva remuntada.  
  
24 Cal tenir en compte que en l’onada migratòria del decenni 1920-30 varen influir molt les obres del metro de Barcelona 
(Ferrocarril Metropolità), i les de l’Exposició Universal de 1929. Per a molts immigrants Sant Adrià era més barat i no estava 
gaire lluny de Barcelona. Des del Poblenou fins a Montgat, el litoral nord és la fàbrica de la ciutat y la ciutat de la fàbrica 
delimitant així un nou paisatge humà i productiu nodrit per una immigració procedent de llocs cada vegada més llunyans. 
 
25 Del 1910-1936, l’increment de població de Sant Adrià va ser del 199,57%. Durant aquest període Sant Adrià va 
experimentar el creixement més important (en termes relatius), de tota la seva història moderna i contemporània. 
Disponible a CASAS SORIANO, JUST i MÁRQUEZ BERROCAL, MANUEL. “Història social de Sant Adrià de Besòs. La població: segles 
XVIII-XX,” vol. I. Barcelona: Hacer, 1996 (Consulta el 28 d’abril de 2017). 
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Si bé durant la primera dècada del segle XX, Sant Adrià encara podia considerar-se 

un poble eminentment agrícola i els treballadors del sector secundari 

representaven únicament entre un 2 i un 4% de la població activa – les seves feines 

responien més a estructures preindustrials (ferrers, fabricants de carros...) –, en 

els anys següents va produir-se un canvi demogràfic sense precedents i un traspàs 

majúscul de la població activa del sector agrícola a l’industrial. A mesura que 

avança el segle XX els camps retrocedeixen, perden la centralitat del paisatge i, 

l’any 1936, tan sols un 10% de la població s’hi dedica. En canvi, i de manera 

inversament proporcional, la població activa empleada a les indústries fabrils cada 

vegada és més nombrosa i arriba gairebé al 60% aquell mateix any de 1936. En 

paral·lel el procés d’industrialització va provocar una nova organització en el 

territori adrianenc ocupant entre el 15 i 20% de la superfície del municipi. 

 

Distribució de la població activa per sectors econòmics 1900-1936 (%) 

 
Gràfica 3. Font: Elaboració pròpia a partir de censos i padrons municipals de CASAS SORIANO, JUST i MÁRQUEZ BERROCAL, 

MANUEL. “Història social de Sant Adrià de Besòs. La població: segles XVIII-XX,” vol. I. Barcelona: Hacer, 1996. 

 

Aquest gran flux de població va donar lloc a la creació de nous barris al voltant de 

les fàbriques, com la urbanització Font i Vinyals (1922), origen del barri de Sant 

Joan Baptista26 al marge esquerre del riu i el barri de La Catalana (1920) situats al 

                                                        
26 Les Tres Xemeneies s’ubiquen al Front Litoral, al barri de Sant Joan Baptista. 
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marge dret. A  primers dels anys vint va començar-se a edificar l’Eixample de Sant 

Adrià situat entre el nucli antic i el barri de Sant Joan. La voracitat del creixement i 

l’increment de la demanda – no només de Sant Adrià, sinó de tot el litoral 

metropolità – varen fer aparèixer els primers intents locals d’ordenar els usos del 

sòl per mitjà del Pla Maymó de 1924, el qual preveia edificacions a l’estil de les 

ciutats jardí, amb cases unifamiliars disposades respecte nòduls radials en el 

territori. Però la Guerra Civil (1936-1939) i la posterior victòria franquista varen 

aturar el Pla, deixant el procés urbanitzador de la ciutat desequilibrat i sense 

pràcticament cap tipus de planificació.  

Degut a l’impacte de la immigració de classe treballadora i dels conflictes sorgits de 

la seva integració a un ambient industrial molt estructurat, rígidament disciplinat i 

generador de condicions de vida precàries va produir-se a Sant Adrià entre els 

anys 1925 i 1939, un important desplegament d’organitzacions sindicals 

vinculades a l’anarcosindicalisme i més en concret a la Confederació Nacional del 

Treball (CNT Sant Adrià)27. En aquest context i des de la clandestinitat sorgiren 

experiències d’alliberament dels sistemes de comercialització tradicionals com la 

Cooperativa Obrera de consum El Besós (1925) a la urbanització Font i Vinyals i, 

durant la II República, nous espais de debat com l’Ateneu Cultural Social (1932) a 

través del qual confluïa la ideologia anarquista, la formació cultural de militants i 

simpatitzants del moviment llibertari i la creació de seccions especialitzades com 

el col·lectiu excursionista Llibertat i una agrupació de teatre de crítica social. Amb 

la legalització del sindicat el 1936, la CNT va entrar a formar part del govern 

municipal28 obrint-se un període de col·lectivitzacions de diverses empreses i 

establiments adrianencs 29 que varen significar l’abolició de la propietat privada de 

les empreses i l’autogestió de comitès escollits directament pels treballadors. Les 

col·lectivitzacions van afectar la major part de les terres de cultiu, indústries com 

                                                        
27 L’organització sindical de la CNT  a Sant Adrià estava formada pel Sindicat de la Indústria Vidriera (treballadors de 
l’empresa CELO), el Comitè de Treballadors de Catalana de Gas i Militants Confederals de la fàbrica tèxtil Baurier    

 
28 Seguint el decret de la Generalitat de 22 de juliol de 1936 per a la reorganització de les corporacions municipals amb la 
finalitat d’afrontar la nova situació creada per la sublimació militar.  

 
29 Les empreses productores d’energia elèctrica (Energía Eléctrica de Cataluña i Catalana del Gas y Electricidad S.A.) varen 
quedar al marge del procés de col·lectivització pel fet de considerar-se indústries essencials del conflicte bèl·lic. La seva 
direcció escapava del marc local i s’exercia des de Barcelona.      
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CELO, Viuda de Nicolau, Baurier i Viñas-Goig, així com el sector de la panificació i 

diverses activitats del sector serveis.  

El procés de col·lectivització va portar associat enfrontaments entre el grup 

confederal i els altres dos grups (ERC i PSUC-UGT) que varen encapçalar el govern 

municipal entre el novembre de 1936 i el desembre de 1938. Just abans de 

l’arribada de les tropes feixistes a Sant Adrià, de l’aniquilament de tota l’activitat 

sindical i d’ideologia llibertària, i sobretot de l’inici d’una dura repressió cap a tots 

els intents de reconstrucció de les organitzacions obreres, obligant-les a l’activitat 

clandestina (Andreassi, 1996).  

 

1.4.6 Sant Adrià, ciutat industrial (1950-1975) 

La duresa de la postguerra unida a l’esclat “desarrollista” de finals dels anys 

cinquanta i seixanta varen marcar el futur de la ciutat de Sant Adrià. Les mesures 

econòmiques30 preses a partir dels cinquanta significaren per a Sant Adrià el 

manteniment de l’ocupació industrial i la persistència del fenomen migratori 

procedent majoritàriament d’Andalusia31. El Plan de Ordenación de Barcelona de 

1953, d’abast comarcal, va declarar l’àrea compresa entre Les Glòries, La Gran Via i 

l’actual Diagonal, – en aquell moment del Generalísimo Franco – com a “gran 

reserva que tiene la ciudad para su futuro desarrollo”, és a dir, més fàbriques, més 

energia, més població en una mixtura en la que la convivència va esdevenir, a la 

llarga, conflictiva. Coincidint amb les onades migratòries varen sorgir barris 

perifèrics i mal comunicats com La Verneda (1955)32, del Besòs (1960-1964) i el 

de La Mina (1973-1975), actuant com a “dipòsits” de la gran metròpoli i de reserva 

de mà d’obra per a les seves indústries.     

Distribució de la població activa per sectors econòmics 1950-1975 (%) 

                                                        
30 L’entrada al Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial (1958), el Pla d’estabilització econòmica (1959) i 
l’entrada a l’Organització de les Nacions Unides (1955) van afavorir un fort creixement econòmic, el qual comportà també un 
fort allau migratori a Catalunya. 

31 En un interval de trenta anys Sant Adrià va multiplicar per quatre la seva població, passant de la consideració de poble 
gran (anys 1940) a ciutat petita coincidint amb el retorn de la democràcia al nostre país.     

32 Barri format per dos sectors, el polígon Monsolís, bàsicament industrial, i el barri d’habitatges de Via Trajana.    
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Gràfica 4. Font: Elaboració pròpia a partir de censos i padrons municipals de CASAS SORIANO, JUST i MÁRQUEZ BERROCAL, 
MANUEL. “Història social de Sant Adrià de Besòs. La població: segles XVIII-XX,” vol. I. Barcelona: Hacer, 1996. 

 

 
Figura 8. Vista general de l’accentuada activitat industrial a Sant Adrià a principis dels anys 
vuitanta. D’esquerra a dreta: INBESA (siderúrgica), BORAX (química), Badalona II i Badalona I, 
Atevi (vidre), els tres grups de la tèrmica de Sant Adrià, Baurier (tèxtil) i CELO (vidre). Font: 
Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Arxiu fotogràfic (Pere Gusi). 
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Durant aquest període, la caiguda del sector primari va fer-se més evident. 

L’exercici de l’agricultura en una ciutat tan densament poblada i urbanitzada va 

determinar la pèrdua constant de sòl agrícola. Així es va passar d’un 5,38% de 

persones ocupades en aquest sector l’any 1950 a un 1,10% l’any 1975. En canvi, el 

sector de la indústria va seguir experimentant un creixement important, aglutinant 

gairebé el 70% de la població activa fins a mitjans dels anys setanta, coincidint 

amb l’arribada de la crisi econòmica del final del Franquisme. El procés 

d’industrialització va arribar al punt més àlgid, aconseguint prop de 14.000 

treballadors repartits entre les empreses de l’època, en una franja de territori 

relativament reduïda i amb una elevada densitat de població: FECSA, TERBESA, la 

metal·lúrgica INBESA, les indústries Compañía Española de Motores (1958) i Auto 

Nacional S. A. (1953-1959) dedicades a les motocicletes i a l’automòbil 

respectivament33, la tèxtil Baurier, la química Bórax, l’empresa Búfalo dedicada a 

productes de neteja, les pintures Sherwin Williams o Atevi i CELO, ambdós 

dedicades a la producció de vidre. Al seu torn aquest període va ser també l’inici 

del desenvolupament del sector serveis, el qual no havia parat de créixer des dels 

anys seixanta.  

 

1.4.7 Cap a la ciutat post-oil (1975-2011) 

A partir de la dècada dels vuitanta va començar el descens progressiu de l’activitat 

industrial a Sant Adrià mentre que va accentuar-se la terciarització de la seva 

economia. L’onada migratòria va cessar i el volum de població del municipi va  

estabilitzar-se definitivament. Els estralls de la crisi del petroli de 1973 i les 

primeres deslocalitzacions d’empreses a països més competitius varen fer que 

moltes indústries haguessin de tancar. En tant sols una dècada van abandonar la 

seva activitat les empreses Bultaco (1982), que va veure’s obligada a fer suspensió 

de pagaments; Bórax (1983); CELO (1985), que va ser comprada pel govern xinès; 

Baurier sota la denominació de Lacombe Textil S. A. (1988); o la fàbrica Búfalo 

(1991) a causa de les nombroses denúncies interposades pels veïns. En termes 

                                                        
 
33 Conegudes popularment com Bultaco i Biscuter.  
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quantitatius a primers dels vuitanta el pes del sector serveis (51%) ja superava el 

sector industrial (48%), el qual només aconseguia revifar a través de la 

construcció i pel manteniment de les centrals tèrmiques. Però a partir de la dècada 

dels noranta, la recessió de la indústria es fa encara més evident. El motor 

econòmic del municipi havia canviat, posant fi a gairebé un segle d’especialització 

industrial. A l’any 2011 el total de persones ocupades en aquest sector no arribava 

al 18%. En canvi, el sector serveis representava el 76% de la població activa.  

Distribució de la població activa per sectors econòmics 1981-2011 (%) 

 
Gràfica 5. Font: Elaboració pròpia a partir del cens de població Idescat. 

 

 

Durant aquests mateixos anys i amb l’arribada d’unes administracions plenament 

democràtiques, Sant Adrià va revisar el seu planejament urbanístic i va començar a 

dotar els barris i les urbanitzacions dels serveis públics necessaris. Però el model 

de desenvolupament urbanístic espanyol, protagonista també a Sant Adrià, ha 

provocat la pèrdua de gran part del patrimoni local. El resultat ha estat la 

demolició o mutilació d’edificis fabrils i la seva reutilització vinculada a les 

estratègies de requalificació del sòl. A primers dels noranta, s’edifiquen nous blocs 

d’habitatges als terrenys de la metal·lúrgica INBESA i el 2002 comença la 

construcció de nous equipaments on hi havia la històrica fàbrica Baurier.   
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El final d’aquest darrer període coincideix amb un augment de la preocupació de la 

ciutadania per la qualitat de vida i una presa de consciència cada vegada més forta 

sobre la importància de repensar els buits que ha deixat l’esvaïment de les 

indústries. Les noves realitats del segle XXI han convertit les ciutats en espais cada 

cop més complexos. Les tecnologies de la informació i la comunicació, més enllà de 

la seva capacitat instrumental, configuren un nou paradigma econòmic i social en 

el qual tot és més efímer i menys estable. Les noves migracions, les noves formes 

de vida, la globalització i els problemes mediambientals han generat noves 

necessitats. Cada cop les ciutats són més diverses i hi conviuen diferents mirades 

sobre la història, els referents i els símbols. En els darrers quinze anys el rostre de 

sant Adrià s’ha transformat per complet. De la ciutat industrial s’ha passat a la 

ciutat post-oil, a l’aposta de noves activitats que superen la lògica local, amb nous 

usos productius i culturals de valor afegit34 a l’entorn de les qüestions pròpies de la 

societat contemporània.  

Aquest és el context econòmic, cultural, turístic i empresarial, en el qual sorgeix 

l’aposta per la conversió de les Tres Xemeneies – l’edifici més monumental i 

probablement més singular de tot el waterfront metropolità de Barcelona – en un 

centre productor de cultura, identitat i de relacions socials.   

 

  

                                                        
34 El Parc Fluvial del Besòs, el Campus Interuniversitari de Diagonal-Besòs, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC), el 22@ al barri barceloní del Poblenou, el Museu Nacional de Ciències Naturals i el Museu d’Història de la Immigració 
de Catalunya. 

 

 



 

 

- 42 - 

1.5 ESTAT DE LA QÜESTIÓ: LES DEMANDES DE PATRIMONIALITZACIÓ 

 
 
1.5.1 Els antecedents: Col·lectiu Dones del Futur 
 

L’any 1995 va néixer a Sant Adrià de Besòs el col·lectiu Dones del Futur, una entitat 

declarada feminista i decidida a alçar-se a partir de posar en valor els signes 

d’identitat del municipi. Com d’altres ciutats mitjanes de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, Sant Adrià patia des de feia més de tres dècades un fort procés 

d’industrialització que havia modificat dràsticament el seu rostre. Sota el lema: 

“Dones sí, però dones informades del que ens envolta”, el col·lectiu Dones de Futur 

va aconseguir, només dos anys després de la seva creació, que el consistori 

municipal declarés l’Arc Adrianenc35, situat a la Ronda Litoral, símbol d’identitat 

del municipi.    

Igualment amb el pas dels anys i fruit del treball d’aquest col·lectiu varen 

incorporar-se d’altres símbols d’identitat a l’imaginari col·lectiu de Sant Adrià com 

els Gegants, els Passadors, l’Escut de Can Rigalt o el Pastís de Festa Major com els 

més emblemàtics.     

 

El 8 de setembre de 2001, en el marc de la tradicional venda de pastissos que el 

col·lectiu organitzava coincidint amb la Festa Major de Sant Adrià, va presentar-se 

públicament una aquarel·la de les Tres Xemeneies, acompanyada d’un escrit que 

textualment deia:  

 

“Hem aconseguit que l’Arc adrianenc sigui Signe d’Identitat de Sant Adrià, ara és el 

torn de les Tres Xemeneies”.  

 

                                                        
35 L’Arc Adrianenc és una portada gòtica originària del Convent del Carme de Barcelona. Enderrocat el 1874, l’arc va 
mantenir-se intacte i poc després va ser traslladat a la finca privada de Cal Tano, a Sant Adrià. El 1968 amb les obres de 
l'autopista A-19 la porta va quedar situada entre els dos ramals d'aquesta via. El 1991 es van fer les obres de la ronda del 
Litoral i la portada es va restaurar i traslladar a l'emplaçament actual, just en el nus d'accés a la Ronda Litoral amb els ramals 
del pont de la carretera N-II, al marge dret del riu Besòs.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1968
https://ca.wikipedia.org/wiki/1991
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Aquest acte va ser el preàmbul de la petició de signatures a favor de la conservació 

de les xemeneies de la central tèrmica, que el col·lectiu va presentar a la Mostra 

d’Associacions celebrada el mes d’octubre del mateix any, sota el títol de 

Signatures de participació, en la petició de nomenar les Tres Xemeneies, Signe 

d’Identitat de Sant Adrià. 

 
Figura 8. Aquarel·la de Consol Aroca Rivera, presentada el 8 de setembre de 2001, amb la petició 
formal sobre la protecció de les Tres Xemeneies com a símbol d’identitat. Font: Plataforma per la 
conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Arxiu fotogràfic. 
 

 

Varen poder-se recollir 333 signatures, entregades uns dies després a l’alcaldia de 

Sant Adrià a través d’una instància. En els mesos següents el col·lectiu Dones del 

Futur va realitzar diverses demandes a l’equip de govern per tal que se celebrés un 

ple municipal per abordar la demanda presentada. L’ajuntament però, no va 

pronunciar-se ni a favor ni en contra de la seva petició i en els mesos següents la 

qüestió va quedar aturada.  
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Just un any després – el 30 de setembre del 2002 –, el ple de l’ajuntament de Sant 

Adrià adoptava l’acord d’incoació d’un nou expedient per a la declaració com a 

béns culturals d’interès local les Tres Xemeneies d’Endesa. Seguint el procediment 

administratiu l’acord es va sotmetre a informació pública, obrint-se un període per 

a possibles al·legacions.  

 

 
 
1.5.2 Les al·legacions d’Endesa 

 

El 27 de desembre de 2002 i el 7 de gener de 2003, Endesa Generación S. A.  va 

presentar al·legacions al consistori adrianenc, relatives a la insuficient justificació 

documental i de motivació per a la catalogació de les xemeneies, i va sol·licitar 

formalment la seva expulsió de l’expedient de catalogació. Per la seva banda, 

l’ajuntament va mostrar-se públicament convençut de la necessitat de dotar de 

contingut acadèmic i tècnic la defensa que les Tres Xemeneies ja formaven part de 

l’sky-line de la façana marítima i que, per tant, podien ser considerades un dels 

símbols de referència no només de Sant Adrià, sinó de l’àrea del Barcelonès. Per 

aquest motiu, el febrer de 2003 va encarregar un informe al Museu de la Ciència i la 

Tècnica de Catalunya36 perquè n’estudiés el seu valor.  

 

A l’espera de rebre l’informe, el 24 de març de 2003, Endesa va aportar a 

l’ajuntament l’informe emès per l’arquitecte Joan Bassegoda Nonell37, el qual 

desestimava qualsevol valoració patrimonial de les Tres Xemeneies.  

 

 

El citat informe38, signat per la direcció d’Endesa Generación39 posava de manifest 

“l’escàs valor artístic, cultural, arqueològic i paisatgístic de les citades xemeneies, 

                                                        
36 L’informe va ser emès per Judit Bellostes, arquitecte; Carles Alayo, enginyer industrial i membre de l’Associació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya; i Eusebi Casanelles i Rahola, director del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i president de la TICCIH (The International Comission for the Conservation of the 
Industrial Heritage), el 30 de maig de 2003. 
37 Joan Bassegoda Nonell (1930-2012) va ser catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i 
director de la Reial Càtedra Gaudí. També va ser president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.  
 
38 Extret de l’Expedient de declaració de bens d’interès cultural, Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Disponible a l’Arxiu 
Municipal de Sant Adrià de Besós (Consulta el 13 de febrer de 2017). 

 
39 Firmava l’informe el Sr. Miguel Monzón Aldea, director de la Unidad de Producción Térmica de San Adrián Endesa 
Generación.        
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que no justifica per tant, la seva inclusió en el catàleg de bens d’interès local”. A 

banda, l’informe també assegurava que la catalogació de les Tres Xemeneies com a 

bé cultural d’interès local anava directament en contra de la mateixa llei 9/1993 de 

30 de setembre, sobre Patrimoni Cultural Català atenent que la mateixa llei 

“estableix una sèrie de requisits previs a la inclusió dels edificis o construccions en 

el mateix patrimoni, que no poden justificar-se en el cas de les tres xemeneies de 

Sant Adrià amb els breus i gens raonats qualificatius que apareixen a la fitxa de 

referència”. En una clara voluntat de sostenir i al mateix temps contextualitzar la 

seva causa fins al final, l’informe emès per Bassegoda Nonell se servia també 

d’algunes referències editorials. Com per exemple el llibre d’Assumpció Feliu 

Torras, Cent Elements del Patrimoni Industrial a Catalunya (2002), editat per 

l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia de Catalunya, el 

qual no inclou les Tres Xemeneies entre els seus elements d’interès tècnic i artístic. 

O sobre les Actes de les II Jornades d’Arqueologia Industrial a Catalunya celebrades 

a Igualada el 1991; en la ponència titulada Inventari del patrimoni industrial de 

l’àrea metropolitana de Barcelona no hi va haver cap referència a les xemeneies de 

Sant Adrià.  

 

En el mateix informe s’enumeraven casos de demolició d’estructures de formigó 

armat “sense que tals fets hagin suscitat la menor oposició per part de crítics, 

tècnics o institucions”40, donant a entendre que la demolició és el destí natural 

d’aquest tipus d’estructures. Se citaven els casos del camp de futbol del Reial Club 

Esportiu Espanyol, “(...) la voladura del qual va realitzar-se davant de nombroses 

càmeres de televisió i amb una àmplia repercussió posterior dels diaris”; la 

demolició de la Fàbrica Purlom41 d’Abrera; el Mercat del Peix de Barcelona; 

l’anomenat Scalextric d’Atocha a Madrid, “una ingent estructura de formigó armat 

destruïda davant la general indiferència”; o un dels ponts de la Ronda del 

Guinardó, davant del Parc de les Aigües.  

 

                                                                                                                                                                  
 
40 Sembla una clara al·lusió per part de Bassegoda Nonell, a la voluntat d’Endesa de demolir les Tres Xemeneies un cop 
aquestes exhaurissin el seu període de vida útil.  
 
41 La Fàbrica Purlom (1966-1990) d’embotits i productes càrnics va transformar completament Abrera (Baix Llobregat), un 
municipi històricament agrícola que gràcies a l’arribada de la indústria va aconseguir triplicar la seva població. 
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A continuació l’informe apel·lava a la visió purament utilitarista de la central 

tèrmica i en descartava la seva conservació per no ser rentable des del punt de 

vista econòmic: 

 

“(...) les tres xemeneies varen ser construïdes entre 1973 i 1975, a finals del règim 

anterior42, amb fins purament utilitaristes, sense cap pretensió artística ni cultural. 

Són de formigó armat vist, de dimensions desorbitades pel lloc d’ubicació i la seva 

funció està limitades a l’ús de fuel/gas com a  combustible per generar energia 

elèctrica pel qual, en el moment que es poden utilitzar altres tècniques més 

eficients i menys contaminants, la central i les xemeneies en la seva actual 

disposició resulten totalment obsoletes. Es tracta d’unes estructures fungibles que 

no tenen perquè mantenir-se ja que dificulten l’aplicació de les noves i modernes 

solucions per la central i, per contra obligarien a un manteniment, en cas de seguir 

de peu, molt costós i difícil de defensar sense una altra raó que no sigui un suposat 

valor cultural, ja que la singularitat en sí mateixa, que es posa com una raó a favor 

de la seva conservació, és aplicable a cada edifici o construcció i en el cas present la 

singularitat és discutible, ja que no es tracta d’un element sinó de tres idèntics”. 

 

En referència al possible valor paisatgístic de les Tres Xemeneies, l’informe 

assenyalava els elements singulars i els posa en valor en relació al paisatge històric  

de Sant Adrià, com en els casos de l’Arc Adrianenc o els passadors, però obviava el 

recinte de la central tèrmica: 

 

“Les tres xemeneies resulten inútils des del punt de vista de servei i estan 

desproveïdes de valors culturals consistents. (...) les seves enormes dimensiones 

graviten sobre el lloc produint un efecte de malestar”.  

 

Per últim, l’informe emès per Bassegoda Nonell es reafirmava en el fet que les Tres 

Xemeneies no podien ser incloses en un catàleg de bens d’interès cultural d’àmbit 

local, atenent que “el present industrial de Sant Adrià no pot ser representat per 

unes estructures en desús i faltes d’elements artístics, culturals, arqueològics o 

paisatgístics”. 

                                                        
42 En al·lusió al període de dictadura franquista (1939-1975). 
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El 30 de maig de 2003, l’ajuntament de Sant Adrià va rebre l’informe tècnic del 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el qual es pronunciava 

favorablement sobre la catalogació del recinte de les Tres Xemeneies propietat 

d’Endesa com a bé cultural d’interès local. Si bé l’informe deixava prou clar que les 

Tres Xemeneies no podien considerar-se un bé històric, ja que la majoria dels seus 

elements no tenien més de cent anys de vida, podien igualment considerar-se 

patrimoni industrial a conservar atesa la seva dimensió social, econòmica i 

sobretot productiva en uns anys de canvi de paradigma energètic. En paraules del 

mateix Eusebi Casanelles43 són:  

 

“(...) un testimoni d’una activitat productiva que ha sigut el motor del canvi de la 

societat catalana a partir de mitjans del segle XX al nostre país”. (...) la central 

tèrmica de Sant Adrià representa un dels símbols del canvi tecnològic i energètic 

que va començar als anys seixanta i que ha portat a l’actual societat de consum i de 

la informació. Segurament els elements més importants del patrimoni energètic 

d’aquesta època és la Central de Vandellós, la Tèrmica de Sant Adrià i algun dels 

embassaments que per aquella època es van construir. Per tant des del punt de 

vista de Catalunya, les Tres Xemeneies de Sant Adrià haurien de conservar-se com 

el testimoni de la construcció d’una època que responia a la política de 

proporcionar energia necessària per poder realitzar el desenvolupament econòmic 

d’aquells anys i dels posteriors”.       

 

Davant d’aquest argumentari de fort contingut etnològic i de conformitat amb les 

característiques singulars que defensava l’informe, el 4 d’agost de 2003 

l’ajuntament de Sant Adrià va incoar per majoria absoluta dels membres de la 

corporació, un nou expedient administratiu per a la declaració, com a béns 

culturals d’interès local de les Tres Xemeneies d’Endesa, atorgant audiència a 

Endesa Generación S.A. i sotmetent l’expedient a informació pública. 

 

Per la seva banda, Endesa Generación S.A. va presentar un nou informe 

d’al·legacions al consistori adrianenc el 23 d’octubre de 2003. El document, dividit 

                                                        
43 Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i president de la TICCIH (The International Comission for the 
Conservation of the Industrial Heritage) 
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en sis punts, contradeia l’informe elaborat pel  Museu de la Ciència i de la Tècnica 

de Catalunya i desestimava per complet cap possibilitat de patrimonialització d’un 

bé immoble de titularitat privada. En el seu primer punt, l’informe al·legava un 

error greu de definició d’aquells tres elements (en al·lusió a les Tres Xemeneies) 

que es volien incloure en el catàleg de bens culturals d’interès local: 

 

“(...) allò que realment l’ajuntament de Sant Adrià pretén declarar com un “Bé 

Cultural d’Interès Local” no són “tres xemeneies”, sinó tres estructures de formigó 

armat, iguals entre sí. (...) Resumint: l’expedient de catalogació no té per objecte 

“tres xemeneies”, sinó una obra de fàbrica que alberga els elements productius 

principals de la central”. 

 

 

En el seu segon punt, l’informe emès per Endesa posava en entredit els valors 

arquitectònics esmentats a l’informe del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya, i posava gran èmfasi en l’article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre sobre Patrimoni Cultural Català, el qual deixava prou clar – segons el 

propi informe – que per tal de declarar un bé com a bé cultural d’interès local és 

condició indispensable que es compleixin dos requisits: “que el bé objecte de 

catalogació estigui vinculat a la història i la cultura de Catalunya i que a més a més 

presenti una sèrie de valors històrics, artístics, etc. d’especial rellevància”. Atenent 

aquests requisits legals, l’informe assegurava la nul·litat patrimonial de les Tres 

Xemeneies i tot seguit  afegia que “aquestes tres estructures de formigó armat vist 

no poden vincular-se amb la història ni amb la cultura de Catalunya. (...) Tal 

pobresa argumental impedeix a qualsevol observador imparcial sotmetre’s al test 

de l’existència o la no existència del suposat valor tècnic i constructiu”. En aquesta 

mateixa línia l’informe feia referència a la inexistència de bibliografia 

especialitzada sobre les Tres Xemeneies i recriminava a l’Associació del Museu de 

la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia de Catalunya que no hagués inclòs aquests 

tres elements en una publicació sobre edificis i instal·lacions industrials d’interès 

històric i/o cultural que la mateixa entitat havia editat l’any 2002.    
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A continuació es feia referència al Pla Nacional de Patrimoni Industrial (2000) 

gestionat per l’Institut del Patrimoni Històric Espanyol, com el màxim marc legal 

d’àmbit estatal que determina de forma cronològica i històrica el valor patrimonial 

de les indústries: 

 

“La doctrina especialitzada considera que els bens immobles que integren el 

patrimoni industrial de Catalunya, varen ser edificats en el període comprés entre 

el segle XVIII i el primer terç del segle XX, molt anterior a la data que varen 

construir-se les tres xemeneies”. 

 

D’aquesta manera l’informe donava a entendre que era lògic i previsible que les 

Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs no haguessin estat incloses dins el Pla44.     

 

Abans de tancar el segon punt, l’informe d’Endesa dedicava un darrer paràgraf a 

desmentir el valor paisatgístic45 de l’emplaçament de les Tres Xemeneies, donat 

que els valors paisatgístics, “suposats o reals”, no estan inclosos en la relació de 

“valors” que estipula l’article 1.2 de la Llei 9/1993 sobre Patrimoni Cultural Català: 

 “Aquest valor no ha de ser considerat com un valor de caràcter significatiu ni 

d’importància. Tot el contrari, es tracta d’un valor de caràcter secundari que 

complementa els valors històrics, científics, tècnics, etc. 

 

 

En el seus tercer i quart punt, l’informe abordava amb deteniment tots els greuges 

i perjudicis que podia causar a la central tèrmica propietat d’Endesa – encara en 

funcionament –, la possible catalogació de les Tres Xemeneies com a bé d’interès 

cultural. D’una banda l’informe insistia en la visió utilitarista i tecnificada de la 

                                                        
44 El catàleg inicial del Pla Nacional de Patrimoni Industrial incloïa per Catalunya la Fàbrica Miralda o dels Panyos de 
Manresa (edifici industrial més antic de Catalunya, 1804-1976), la Fàbrica modernista Asland de Clot del Moro (1904-1975), 
la Colònia Sedó d’Esparraguera (1846-1980) i les Colònies industrials del Llobregat (les quals restaven pendents de l’estudi 
previ). 
   
45 El 20 d’octubre del 2000, el Consell d’Europa havia aprovat el Conveni Europeu del Paisatge – màxima referència en 
matèria paisatgística de la UE –, ratificat pel Parlament de Catalunya el mateix any. Segons el conveni “el paisatge és la 
fesomia d'un territori amb tots els seus elements naturals i antròpics i també els sentiments i les emocions que desperten en 
el moment de contemplar-los. El paisatge és concebut com un producte social, la projecció cultural d'una societat en un espai 
determinat des d'una dimensió material, espiritual i simbòlica. (...) Paisatge, per tant, inclou tot el territori, des dels espais 
naturals fins als urbans, passant pels rurals i els industrials”.  
Disponible a http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/conveni_europeu_paisatge.pdf (Consulta el 22 de 
febrer de 2017). 
  

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/conveni_europeu_paisatge.pdf
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central: “(...) el que realment es pretén catalogar no són “tres xemeneies”, sinó una 

instal·lació de producció d’energia elèctrica integrada per tres grups de generació, 

amb una potència total de 1.050 MW que proporcionen una part important de 

l’energia elèctrica que consumeix Catalunya”. Al mateix temps alertava de la 

desprotecció que podia patir la pròpia Endesa si l’ajuntament de Sant Adrià o el 

departament de Cultura de la Generalitat decidien aplicar l’article 23 de la Llei 

9/1993, el qual atorga la possibilitat de “suspendre la tramitació de la concessió 

d’una llicència d’obres per tal de poder preservar els valors culturals d’un bé 

immoble”. Davant d’aquesta possibilitat i segons el propi informe podria 

“atemptar-se contra la garantia de subministrament d’energia a tots els 

consumidors i contra la consideració de servei essencial del mateix” que recull 

l’article 2 de la Llei 54/1997, en matèria de regulació del sector elèctric. 

 

 

L’informe dedicava tot el punt cinc a analitzar les limitacions que suposava la 

declaració de bé d’interès cultural de les Tres Xemeneies en relació a la futura 

prestació del servei elèctric. En aquest sentit l’informe donava a entendre la 

voluntat d’Endesa de perllongar l’activitat productiva en l’espai i en el temps, en 

una clara al·lusió als seus interessos empresarials: 

 

“Les necessitats energètiques d’Espanya en general, i de Catalunya en particular, 

difícilment suportarien que un cop acabada la vida útil dels actuals grups (Tres 

Xemeneies) no fossin substituïts per d’altres de nova tecnologia, per tal de 

mantenir la potència instal·lada dels actuals. (...) Catalunya és deficitària en la 

producció d’energia elèctrica i a la vegada, és la Comunitat Autònoma que 

encapçala la llista amb més demanda, amb un 18% sobre el total espanyol. (...) 

Arribat el moment del tancament dels tres grups actuals, haurien de ser substituïts 

per d’altres de més eficients i menys contaminants de Cicle Combinat”. 

 

Abans de tancar el punt cinc, l’informe assenyalava la importància d’optimitzar al 

màxim el recinte de la central tèrmica per tal d’implantar nous grups, donant a 

entendre que les Tres Xemeneies suposaven una nosa, atès que la superfície 

disponible es veuria reduïda a la meitat i la capacitat productiva d’Endesa se’n 
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veuria greument afectada: “(...) és obvi que la permanència dels tres grups actuals 

només permetria instal·lar un nou grup de Cicle Combinat, enlloc dels dos cicles 

que podrien instal·lar-se sense la presència de les xemeneies, el qual implica una 

pèrdua neta de potència instal·lada de 400MW.”                

 

 

En el sisè i darrer punt, l’informe se centrava a abordar els greuges del 

manteniment de les Tres Xemeneies un cop aquestes estiguessin fora de servei: 

 

“(...) tal  manteniment i conservació, a reserva d’un estudi més profund, implica la 

producció d’uns costos francament desproporcionats en relació al suposat interès 

general que representa el “referent paisatgístic”  atribuït a les xemeneies.”  

 

Pel que fa a manteniment, l’informe diferenciava tres categories de costos46, 

acompanyats d’una taula amb les diferents partides pressupostàries: costos inicials 

(referents als treballs de demolició i desmantellament de les edificacions 

adjacents, la gestió dels residus contaminants més les reformes tant en les 

instal·lacions, les estructures i en els accessos), costos anuals (en referència als 

costos derivats de la vigilància de l’emplaçament, dels ascensors de les xemeneies, 

la il·luminació del recinte, les instal·lacions contra incendis i les estructures de 

formigó), costos recurrents  (en referència a substitució, reposició o reparació de 

materials). 

 

Finalment, Endesa tancava el seu informe demanant textualment: 

 

“(...) acordi l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs deixar sense efecte l’expedient 

administratiu incoat per la declaració com a bé cultural d’interès local de les Tres 

Xemeneies”.     

  

 

                                                        
46 En síntesi, el gravamen econòmic que segons l’informe havia de suportar Endesa, era del següent ordre: costos inicials 
(5.421.000€), costos anuals ( 315.700€) i costos recurrents (114.000€). 
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En resposta a les al·legacions presentades per Endesa, i més concretament, en 

resposta a la inexistència de valors culturals ni paisatgístics de les Tres Xemeneies, 

el col·lectiu Dones del Futur va presentar un escrit47 al consistori municipal just 

abans de tancar l’any 2003, en el qual contestava a la companyia elèctrica: 

 

“Ara sembla que Endesa no li troba cap valor, ni cultural ni paisatgístic, doncs: Srs. 

d’Endesa, vinguis per terra, mar o aire, de lluny, lluny veus les tres xemeneies, i el 

primer que dius és: “Mira, Sant Adrià!”. Als nens petits els hi ensenyes, “veus allò, 

aquelles tres xemeneies, allò és Sant Adrià”. Puges a Montjuïc i les busques i et 

frustres si el dia està massa boirós i no les veus. 

Dada curiosa: les tres xemeneies tenen la mateixa alçada que la muntanya de 

Montjuïc, 191 m. I encara més: Els adrianencs les estimem, com a reclam del que va 

ser aquest poble durant molts anys, eminentment industrial i de la mateixa manera 

que hem lluitat perquè l’Arc fos nomenat Signe d’Identitat, l’estació del metro es 

digués Sant Adrià o l’escut de can Rigalt  retorni al seu lloc, de la mateixa manera 

lluitarem per veure aquestes tres xemeneies, nomenades Signe d’Identitat de Sant 

Adrià, i que Eolo, Neptú, i Endesa ens les conservin”.              

 

 

1.5.3 La declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 

 

L’any 2005, es va signar un conveni entre l’ajuntament de Sant Adrià i Endesa, a 

través del qual es preveia la construcció d’una nova central de cicle combinat al 

marge dret del riu Besòs. Aquest conveni posava sobre la taula el futur tancament 

de la central tèrmica de les Tres Xemeneies, que fins aleshores havia funcionat amb 

fuel. El gas natural fou l’aposta de l’empresa per l’eficiència energètica i la 

disminució de contaminants, de manera que el volum de producció elèctrica de la 

central va anar disminuint progressivament. A l’any 2008, l’antiga central tèrmica 

de Sant Adrià tant sols generava energia quan es produïen pujades de demanda. 

 

Davant els reptes de futur que plantejava l’espai de la central tèrmica, l’any 2007 

va néixer la Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià de 

                                                        
47 Disponible a l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besós (Consulta el 13 de febrer de 2017). 
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Besós48, entitat ciutadana que des d’aleshores ha pres el relleu del col·lectiu Dones 

de Futur i ha vetllat per la conservació de les tres calderes/xemeneia i de l’edifici 

de turbines atès que, segons la pròpia plataforma, han esdevingut signe d’identitat 

de la població adrianenca i patrimoni industrial de Catalunya. Amb poc més d’un 

any la plataforma va sumar l’adhesió de seixanta associacions i entitats d’àmbit 

cultural i social; va organitzar al llarg de l’any 2007 i principis de 2008 un conjunt 

d’activitats49 i actes de difusió del patrimoni industrial i de la importància que la 

conservació de les Tres Xemeneies tenia per a la pròpia identitat de Sant Adrià; i va 

recollir prou signatures per persuadir l’ajuntament de convocar una consulta 

ciutadana sobre la conservació o l’enrunament de la central. En paral·lel, 

l’ajuntament també va voler fomentar el debat ciutadà a través d’un cicle de dos 

debats sota el títol de “Parlem de les tres xemeneies”, celebrats del 13 al 29 de 

març de 2007 i del 13 al 22 d’octubre de 2008, amb la intenció d’animar la 

participació tan de la ciutadania com d’especialistes de matèries com l’urbanisme, 

el paisatge i l’antropologia.  

Finalment, el paper que ha de desenvolupar la central dins la identitat col·lectiva 

de Sant Adrià de Besós va sotmetre’s a votació el novembre de 2008, amb un 

82,2% dels vots a favor de mantenir les tres xemeneies.50     

L’ajuntament, però, havia deixat clar des d’un bon principi que no estava disposat a 

hipotecar les arques municipals per conservar les Tres Xemeneies, al·legant que la 

iniciativa privada era qui se n’havia de fer càrrec. Sota aquesta premissa, la 

pregunta que es va formular perquè la ciutadania votés en la consulta popular 

realitzada del 17 al 23 de novembre de 2008, ja era de per sí prou incerta:  

 

“Creieu que s’han de conservar i reutilitzar les tres xemeneies sense condicionar el 

pressupost municipal ni els espais per als futurs equipaments?” 

 

                                                        
48 Disponible a <https://sites.google.com/site/3xemeneies/> 
 
49 Aquests actes varen comptar amb la presència de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tecnologia i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya (AMCTAIC), la qual va fer palesa a l’ajuntament a través d’una carta, la necessitat de fer compatible el 
projecte de futur de les Tres Xemeneies – transformació de l’àrea litoral – amb la pervivència dels elements singulars que 
identifiquen el territori, la gent i la seva història.  
   
50 La participació en la consulta fou de 2.559 persones, el 9% de l’electorat amb dret a vot format per tots els habitants 
empadronats a Sant Adrià majors de setze anys. Finalment, amb 2.135 vots a favor, 406 vots en contra i 18 en blanc, la 
resposta de la ciutadania a la consulta convocada per l’Ajuntament va ser “sí” amb el 82,2% dels vots. 
 

https://sites.google.com/site/3xemeneies/
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Figura 8. Portada del díptic informatiu que l’ajuntament de Sant Adrià va editar en motiu del a 
Consulta Popular de les Tres Xemeneies. Font: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consultes 
ciutadanes, Material de Consulta. 
 

 

El juliol de l’any 2010 hi va haver un important vessament de fuel produït a la 

platja del Parc del Litoral, i just passats dos any – després d’una llarga negociació – 

l’ajuntament de Sant Adrià va arribar a un acord amb Endesa per desmantellar els 

equipaments adjacents a les Tres Xemeneies. Endesa va començar-ne els treballs 

de demolició i desmantellament electromecànic d’acord amb un Pla de Vigilància 

Ambiental51, el novembre de 2012. En aquest procés, i com a conseqüència de les 

reivindicacions populars, els informes del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya i l’interès de l’administració local, a Endesa no li va quedar més remei 

que preservar-ne les tres xemeneies de formigó de 200 metres d’alçada i la nau de 

turbines com a elements singulars de l’skyline del litoral barceloní. Per contra, tota 

la resta d’elements situats dins i fora de l’estructura de formigó principal 

(generadors de vapor, equips electromecànics associats a les turbines, oficines, 

                                                        
51 En els treballs de desmantellament parcial de la central (2012-2014) varen treballar-hi 18 màquines de demolició, 12 de 
les quals pesaven més de 30 tones. La mitjana de treballadors durant les tasques de demolició va ser de 130, arribant als 200 
en alguns moments puntuals. 
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magatzems, vestuaris, calderes, piscines, pantanals de refrigeració...) varen ser 

desmantellats. El cos final de l’operació va ser de 10 milions d’euros.  

El tancament definitiu de la central s’havia produït l’abril de 201152, i des de 

llavors, els usos de les edificacions salvaguardades estan pendents de definir.53 

 

 

 

 
 

                                                        
52 La central tèrmica de Sant Adrià va tancar definitivament el 2011, coincidint amb l’inici d’explotació comercial de la planta 
Besòs 5, que junt amb Besòs 3 sumen una potència aproximada  de 1.300 MW. 
 
53 La major part dels terrenys són d'Endesa (42,4%) i del Banc Santander (26,7%), i també hi ha un sector en mans del 
Consell Comarcal del Barcelonès i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (30,8%). La Plataforma per a la Conservació de les 
Tres Xemeneies de Sant Adrià defensa la conservació d’1,5 ha d’aquest espai, el format per les tres xemeneies amb les seves 
corresponents calderes situades a la part inferior i l’edifici annex de les turbines, un edifici allargassat de 170 per 33 m, totes 
íntegrament incloses dins el municipi de Sant Adrià de Besòs. 
 



 

 

- 56 - 

 

 

Figures 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Reportatge del fotògraf paisatgista Christopher Willan (Uganda, 
1963), realitzat el juny de 2010. Gràcies a la col·laboració dels treballadors va poder copsar els 
últims dies de producció elèctrica de la tèrmica: la monumentalitat del formigó, l’obsolescència de 
les sales de control o l’avançat estat d’abandó de les taquilles i els menjadors. En essència, el seu 
treball és un testimoni colpidor dels darrers batecs de vida de la central. Font: Museu d’Història de 
la Immigració de Sant Adrià de Besòs, exposició “La fàbrica de les llums” celebrada del 12 de març al 
14 de maig de 2016. 

 

 

A finals de l’any 2012, mentre Endesa iniciava els treballs de desmantellament i 

demolició parcial de la central (fase 1 i fase 2) 54, el consistori municipal reconeixia, 

a través de diversos mitjans de comunicació catalans, que encara no se sabia què 

                                                        
54 Endesa va encarregar el llibre Demolición y desmantelamiento de las centrales térmicas  de Badalona I y II y de Sant Adrià I, 
II y III, editat per la mateixa empresa de demolicions DETECSA . El document conté un gran volum d’imatges que clarifiquen 
el procés de demolició i desmantellament de les diverses estructures. 
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es podria fer amb les estructures conservades però al mateix temps expressava el 

desig de transformar una de les xemeneies en un museu de l’energia. Al mateix 

temps assegurava que la definició dels usos de l’espai aniria precedit d’un nou 

procés de participació ciutadana previst per a l’any 2013, però que finalment no es 

va acabar concretant.  

 

El 14 de març de 2015, la Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant 

Adrià de Besós va organitzar una nova jornada de debat a l’ateneu adrianenc amb la 

participació d’un ampli ventall d’agents socials implicats. La jornada va concloure 

tres punts prioritaris: la necessita de redactar un nou pla d’usos no degradants per 

a les tres xemeneies, la major implicació per part dels organismes supramunicipals 

i el replantejament del front marítim com un gran espai alliberat del sector de la 

construcció. A l’estiu següent, la Plataforma lliura 590 signatures de suport a la 

declaració de BCIL. En paral·lel, Endesa iniciava els treballs de desmantellament 

dels pantalans55 que servien per la captació i retorn d’aigua per dur a terme la 

refrigeració de la central  

Figures 15. Cartell de la jornada de debat del 15 de març de 2015. Font: Plataforma per la 
conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Arxiu fotogràfic. 

                                                        
55 El desmantellament dels pantalans (març de 2015 a juny de 2016), dels equips electromecànics i del total d’elements 
comuns de la captació i abocament d’aigua va ser a càrrec del grup empresarial Sorigué. Els treballs incloïen les 
fonamentacions profundes (puntals), la demolició de cambres d’aigua, canals de descàrrega, tanques, edificis auxiliars i 
farciment de terrenys fins a la cota original.  
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El novembre de 2015, Endesa va voler iniciar la tercera i última fase de 

desmantellament de la central tèrmica. Va demanar a l’ajuntament una nova 

llicència d’enderrocament del que quedava del recinte, incloses les tres xemeneies 

i la sala de turbines. La petició de l’empresa elèctrica coincidia amb la tramitació 

per part de l’ajuntament de la declaració del conjunt com a Bé Cultural d’Interès 

Local (BCIL), fet que va comportar que l’ajuntament desestimés la llicència 

d’enderrocament.  

 

 
Figura 16. Treballs de demolició i desmantellament parcial de les centrals tèrmica de Sant Adrià I, II 
i III, a càrrec de l’empresa DETECSA. Font: Demolición y desmantelamiento de las centrales térmicas  
de Badalona I y II y de Sant Adrià I, II y III (DETECSA). Figura 17. Logotip amb el qual la Plataforma 
per la conservació de les 3 xemeneies va entrar al ple de 30 de novembre de 2015, per la via 
d’urgència, una moció demanant l’acceleració de la tramitació de l’expedient de BCIL. Font: 
Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Arxiu fotogràfic.  
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Finalment i sense que es presentessin al·legacions, el 26 de setembre de 2016 

l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs va catalogar el que queda actualment de la 

tèrmica de les Tres Xemeneies (els tres conjunts caldera, xemeneia i nau de 

turbines) Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)56, coincidint amb el quinzè aniversari 

de la primera reivindicació del col·lectiu Dones de Futur, perquè les tres 

calderes/xemeneia fossin declarades signe d’identitat de Sant Adrià. Els fonaments 

de la idoneïtat de la declaració de les Tres Xemeneies com a BCIL varen quedar 

recollits a l’informe tècnic elaborat pel Servei de Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona, lliurat a l’ajuntament el 29 de febrer de 2016. A banda de la 

Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies, altres entitats de prestigi 

de l’àmbit de l’arquitectura i el patrimoni cultural varen recolzar la declaració de 

BCIL. 57 

 

L’informe assenyala el valor històric de la l’antiga central, en primer lloc, com a 

testimoni de la història energètica de Catalunya58 i el darrer vestigi de Sant Adrià 

de la producció d’energia elèctrica durant el segle XX; i, en segon lloc, per l’impacte 

social de la tèrmica en la història social contemporània de Sant Adrià de Besòs, 

com a factor d’atracció de nous treballadors, primer per construir la central, i 

després, per fer-la funcionar. En segon lloc n’assenyala el valor arquitectònic, atès 

que es tracta d’una construcció singular, original i única des del punt de vista 

estructural. És un dels edificis més alts de Catalunya (200 m) i és el primer cop que 

a l’estat espanyol es construeix una central tèrmica amb el sistema d’encofrat 

lliscant. 

En tercer lloc n’apunta el seu valor industrial, científic i tècnic. La central 

representa el major canvi tecnològic gradual i successiu que hi ha hagut en un sol 

                                                        
56 La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català permet als ajuntaments protegir jurídicament, de forma 
singular i específica, qualsevol bé immoble que l’ajuntament consideri que té determinats valors històrics, artístics i 
culturals, mitjançant la figura del Bé Cultural d’Interès local (BCIL). La llei exigeix l’aprovació, per part del ple de 
l’ajuntament, de la declaració, mitjançant la tramitació d’un expedient en el qual ha de constar l'informe favorable d'un 
tècnic en patrimoni cultural. 

57 Les demés entitats i organitzacions que donen recolzament acadèmic i popular al procés endegat per l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besós són Fundació DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the 
Modern Movement); Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del 
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya (AMCTAIC); Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial; Comissions Obreres (CCOO) i el 
Col·lectiu Dones del Futur. 

58 Per aquest motiu les Tres Xemeneies també han estat incloses en el Mapa del patrimoni industrial de Catalunya que 
elabora el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Disponible a http://mnactec.cat/assets/uploads/press/dossier-
150-elements-baixa.pdf (Consulta el 6 d’abril de 2017). 

http://mnactec.cat/assets/uploads/press/dossier-150-elements-baixa.pdf
http://mnactec.cat/assets/uploads/press/dossier-150-elements-baixa.pdf
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lloc en matèria de producció elèctrica, des de 1913 fins a l’actualitat. En un segle, 

Sant Adrià de Besòs ha passat del carbó al fuel i del fuel al gas natural. Per últim, el 

valor simbòlic, identitari i paisatgístic. Les Tres Xemeneies són una icona que 

identifica Sant Adrià de Besòs i els seus habitants, una marca que esdevé una 

referència pels adrianencs però sobretot pels habitants de tota l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Permeten ubicar Sant Adrià en l’horitzó visible des de 

molts punts del litoral i de la serralada litoral barcelonina. 

 

 

 

1.5.4 L’oferta de sessió i els reptes de futur 
 

Entre la sessió del ple municipal – celebrat el 30 de març de 2016 –, on es va votar 

la proposta de resolució que declarava les construccions de les tres xemeneies i 

l’edifici de la sala de turbines com a BCIL, i la catalogació final del setembre de 

2016; sorprenentment, a principis d’abril, Endesa va anunciar que cedia 

“gratuïtament” al municipi de Sant Adrià l’antiga central tèrmica.  

La cessió però, comporta que sigui el consistori municipal qui assumeixi el 

manteniment tant de les xemeneies com de la sala de turbines, el cost del qual es 

calcula que podria elevar-se a 500.000 euros anuals. Al seu temps Endesa 

mantindria la titularitat del sòl. El motiu de l’oferiment per part d’Endesa 

s’entreveu, com a mínim, interessat. El decret de BCIL especifica que la declaració 

obliga el propietari a fer-se càrrec de la perfecta conservació del bé a salvaguardar. 

Si el propietari ja no és Endesa, és Sant Adrià qui se n’ha de fer càrrec. El regal, 

doncs, és enverinat i posa pressió al municipi, ja que tant si accepta com si no la 

donació es veu abocat a un debat sobre la titularitat i els nous usos de l’antiga 

central tèrmica. Per la seva banda, la Plataforma per la conservació de les 3 

xemeneies posa en dubte les bones intencions de l’empresa elèctrica, a la qual 

acusa d’haver contaminat durant anys la zona i ara no voler assumir el retorn 

social al municipi.  
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Just després de rebre l’oferta de cessió per part d’Endesa (març de 2016), el 

Consorci del Besòs59 ha encarregat un estudi econòmic per analitzar la viabilitat 

econòmica de l’operació: saber en quin estat es troben les Tres Xemeneies, quan 

costarien les possibles reparacions i el manteniment fins trobar un ús definitiu a 

l’espai. Passat un any (abril de 2017), l’empresa encarregada de l’informe60 ha 

conclòs que l’estructura de les xemeneies es troba en bon estat, però la superfície 

exterior del formigó ha patit carbonatació (degut a l’acció de l’aigua) i aquesta ha 

provocat la corrosió de les armadures metàl·liques, que en inflar-se han causat 

fissures. L’estudi s’ha pogut realitzar mitjançant inspeccions puntuals61 a les tres 

Xemeneies amb el consentiment d’Endesa, però no ha permès d’accedir a totes les 

parts de la zona edificada ni tampoc fer-hi prospeccions. Donades aquestes 

limitacions tècniques, les recomanacions de l’estudi han recomanat poder ampliar 

properament l’informe amb un estudi geotècnic fins a 40 metres de profunditat 

per analitzar bé els fonaments. En qualsevol cas, només amb la informació de què 

s’ha pogut disposar, l’estudi apunta la necessitat de fer un projecte de reparació 

integral que comprendria nou actuacions destinades a reparar les fissures i crostes 

del formigó i a aplicar un tractament per alentir l’envelliment que – segons l’estudi 

tècnic – costaria al voltant de nou milions d’euros. Per tant, a la ja de per sí 

complexa situació que conformen uns terrenys privats valorats en 125 milions 

d’euros, uns costos d’inversió molt grans en el cas d’acollir un equipament cultural 

de primer nivell i l’existència d’elements difícils de conciliar amb un nou model de 

desenvolupament (com la subestació elèctrica o el col·lector d’aigües); cal afegir-hi 

els costos de manteniment de l’edifici més alt de Catalunya.  

Tant el Consorci del Besòs com la plataforma coincideixen en la responsabilitat 

legal i social d’Endesa, a qui atribueixen el deure de reparar els desperfectes 

observats.    

Actualment Sant Adrià de Besòs és el municipi més petit del front litoral barceloní, 

la seva població és aproximadament de 37.000 habitants i l’any 2016 ha tingut un 

                                                        
59 El Consorci del Besòs està format pels municipis de Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet  i 
Sant Adrià. 
 
60 Cotca S.A. Assistència Tècnica, Patologia i Control de Qualitat. 
  
61 Per prendre imatges de les parts més altes i inaccessibles la consultora va optar per utilitzar un dron. 
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pressupost de 38 milions d’euros. Tot i que no està sol en el procés de 

transformació de la zona del Besòs – també s’hi han implicat Badalona, Barcelona i 

el Consorci del Besòs – el consistori desconfia de la gran paradoxa que plana sobre 

aquesta franja en espera: l’atractiu de les Tres Xemeneies és molt gran, però al 

mateix temps és molt complex que no siguin una càrrega per fer viable qualsevol 

projecte.   

A dia d’avui, encara no hi ha una resposta oficial a la proposta de cessió de les Tres 

Xemeneies, les quals segueixen en mans de serveis jurídics. 

 

 

 

1.5.5 Identitat local & poder econòmic: 28 hectàrees en stand-by 

 

El recinte de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besós ha estat i segueix essent 

objecte de desig per l’enclavament que té. Són 28 hectàrees a primera línia de mar 

enganxades a Barcelona, per la qual cosa sempre ha estat al punt de mira 

d’inversors internacionals. 

De moment, la catalogació com a BCIL assegura la protecció legal del que ja es 

considera patrimoni català, però el recinte de les Tres Xemeneies és un caramel 

urbanístic únic a l'àrea de Barcelona i d'una envergadura tan gran que si no hagués 

esclatat la bombolla immobiliària i no s’hagués impulsat la consulta popular de 

l’any 2008, potser ja hauria quedat absorbit per algun dels projectes que hi ha en 

marxa a la zona.  

El front litoral de Sant Adrià de Besós on se situen les xemeneies d’Endesa és el 

darrer gran espai que falta per ordenar urbanísticament a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. La zona, de tradició industrial, és a tocar del pol d’activitat 

metropolitana que es composa dels cicles combinats d’Endesa i Gas Natural62, la 

incineradora, l’ecoparc i un centre que aprofita el vapor de la incineradora per 

produir calefacció pels habitatges i activitats veïnes. També és una zona veïna del 

                                                        
62 La subestació elèctrica dóna servei a 50.000 abonats de Sant Adrià de Besòs, Barcelona i Badalona. 
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districte 22@ al barri del Poblenou, d’activitat tecnològica.  Ben a prop del litoral 

també s’hi troba el Campus Interuniversitari de Diagonal-Besòs63 (2011), dins del 

mateix municipi de Sant Adrià, amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona (EEBE) 

adherida a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de Recerca en 

Energia de Catalunya (IREC). L’any 2012 es va reservar un espai ubicat al campus 

per tal d’acollir-hi el projecte Barcelona KEY64 amb la finalitat de fomentar 

l’arribada d’inversions internacionals per reforçar el rol de Barcelona i Catalunya 

com a node de recerca en coneixement. Les tres institucions impulsores del 

projecte – Generalitat de Catalunya, ajuntament de Barcelona i ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs– van seleccionar onze propostes presentades per institucions 

d'arreu del món, centrades en els àmbits de l’educació superior, la recerca i 

l’emprenedoria en els sectors biomèdic, de les enginyeries, de la innovació social i 

del disseny. Durant l’any 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre les 

tres institucions impulsores i es van concedir les tasques de gestió del projecte al 

Campus Diagonal-Besòs i a la Fundació b_TEC. El resultat final ha estat la selecció 

de 5 projectes que podrien ser els que s’ubiquessin al campus, a l’espera de rebre 

finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI).   

Des del seu tancament, el debat sobre quin ha de ser l’ús futur de les Tres 

Xemeneies se centra en dos posicionaments polaritzats, d’una banda la Plataforma 

per la conservació de les 3 xemeneies dedicada a vetllar  per la dignitat, la 

conservació i reutilització d'aquest element patrimonial i per una transformació 

del litoral respectuosa amb el patrimoni, la memòria i la voluntat dels veïns. Per 

l’altra, les veus contràries a la conservació de la tèrmica defensen la necessitat de 

desprendre’s d’una edificació que va simbolitzar la part més fosca de la 

                                                        
63 El projecte del Campus Interuniversitari Diagonal–Besòs, és una iniciativa conjunta de la Generalitat mitjançant el 
Departament d’Innovació Universitats i Empreses (DIUE), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els ajuntaments de 
Barcelona i Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona. La superfície total de l’àmbit és de 77.332 m², dels quals 74.859 
m² corresponen al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 
 
Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, en el seu primer curs acadèmic (2016-2017) hi han desenvolupat la seva 
activitat 3.500 estudiants, 400 docents i investigadors i 100 membres del personal d’administració i serveis. Disponible a: 
<http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/monografics/296081/govern-impulsa-campus-diagonal-besos-
coneixement-segle-xxi.html> (Consulta el 7 d’abril de 2017).  

 
64

 Per a la ubicació del projecte Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) les administracions han reservat un espai urbà 
de 34.500 metres quadrats de sòl (84.000 metres quadrats de sostre) a Sant Adrià de Besòs.  



 

 

- 64 - 

industrialització i de l’arquitectura franquista, com també una barrera que 

històricament havia separat Sant Adrià del mar. 

 
Figura 18. Projecte BARCELONA KEY per al Campus Diagonal-Besòs. Font: www.barcelonakey.cat. 

 

En mig d’aquests dos posicionaments orbiten projectes urbanitzadors proposats 

per agents externs al conflicte, tan de l’àmbit públic com del privat.   

Entre els projectes apareguts al llarg de tot el procés i que varen anar quedant en 

un calaix, destaquen, inicialment, les propostes realitzades l’any 2008 per 

l’empresa Barcelona Regional, a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 

que pretenia iniciar amb propostes sobre la taula el debat ciutadà. Aquest projecte, 

que partia de l’objectiu de cercar nous usos per a l’edifici de la tèrmica, proposava 

per a la caldera la rehabilitació i la construcció d’habitatges, oficines i un hotel, 

alhora que presentava diverses opcions per a l’edificació de les turbines, com la 

ubicació d’equipaments o un auditori. En la mateixa línia i en l’època que Xavier 

Trias encara era alcalde de la ciutat de Barcelona (maig de 2015), va proposar-se 

un desenvolupament residencial i econòmic  d’alta densitat, com la d’un ecobarri 

per a 3.700 habitatges amb edificis de 25 plantes, seguint el model de reconversió 

del sòl industrial del 22@.   

Davant de les ofensives immobiliàries que ha rebut aquesta part del front litoral, la 

Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies creu que el que li cal a Sant Adrià 

no és un barri nou, sinó espais lliures. Sempre ha qüestionat que el 

desenvolupament urbanístic hagi de quedar en mans dels promotors privats, i 

segueix demanant una implicació financera supramunicipal, de l'Àrea 

http://www.barcelonakey.cat/
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Metropolitana o la Generalitat65, a l’hora que també s’obri un procés participatiu. 

En aquesta línia Roger Hoyos, president de la plataforma manifestava a la jornada 

de debat66 celebrada el 2015:  

"Cal que s’explorin altres possibilitats, que no se centrin només en l'aprofitament 

immobiliari, que el procés participatiu ho sigui realment, que es tinguin en compte 

les propostes de la ciutadania; que aquest front litoral doni satisfacció a les 

necessitats de Sant Adrià i respecti el territori. I el compensi de tots aquests anys 

que ha estat aportant energia elèctrica a l'Àrea Metropolitana i Catalunya i 

suportant els fums i els inconvenients d'aquest servei de producció d'energia 

elèctrica." 

 
Figura 19. Projecte d’un ecobarri per a 3.700 habitatges amb edificis de 25 plantes. Font: Plataforma 
per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Materials de la jornada de debat celebrada 
l’any 2015. 

 

Un cop aconseguida la declaració de BCIL per a les Tres Xemeneies, el següent pas 

de la plataforma – que compta amb l’adhesió de 60 entitats – ha sigut prioritzar el 

procés participatiu sobre la modificació de la remodelació del Pla General 

Metropolità (PGM) en l’àmbit del sector del Front Litoral, entenent que el procés 

                                                        
65 En aquesta línia va redactar-se un avantprojecte realitzat per l’estudi d’arquitectura Lagula Arquitectes (2008), per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sant Adrià, per ubicar a l’antiga central la seu del Memorial Democràtic, institució creada per la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per fomentar el 
coneixement històric de la lluita per la democràcia a Catalunya, però que finalment tampoc va prosperar. 

66 Jornada celebrada el 14 de març de 2015 a l’ateneu adrianenc sota el títol Com t’agradaria el Front Litoral de les 3 
Xemeneies de Sant Adrià? 
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de patrimonialització de les Tres Xemeneies ha deixat de ser un assumpte 

exclusivament de Sant Adrià i reiterant la implicació de les administracions 

supramunicipals per tal que es proporcioni una nova centralitat a l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

 

 

1.5.6 El procés participatiu i el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies 

 

“no tenim cap pressa, no cal fer-ho ràpid, cal fer-ho bé”67. 

 

L’abril de 2016 els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona han conclòs les 

Jornades del Consell Ciutadà del Front Litoral68, el primer procés participatiu69 amb 

100 veïns (70% de Sant Adrià i 30% de Badalona) representants d’entitats i 

col·lectius per començar a definir l’ús i el planejament del Front Litoral que 

connecta les dues ciutats, a l'entorn de les Tres Xemeneies. A partir de les 

propostes recollides s’ha volgut començar a redactar un avantprojecte de 

modificació del Pla General Metropolità que presti atenció a les diferents 

sensibilitats presents en aquesta franja de territori en matèria social, econòmica i 

ambiental.      

Però aquest procés ha passat per moments difícils, i en els quals les parts 

implicades no s’han acabat de posar sempre d’acord. La Plataforma per la 

conservació de les 3 xemeneies  ha trobat insuficients alguns aspectes del procés 

com la durada de les sessions, la manca d’informació i en general la falta d’espais 

de reflexió on poder generar un intercanvi real de pensament. Al seu temps també 

ha recriminat les dificultats d’accés a les conclusions de les Comissions de Treball 

que havia impulsat la regidoria de Participació Ciutadana de Sant Adrià el 2015. 

D’altra banda, la pròpia Plataforma ha valorat negativament molts dels punts del 

                                                        
67 De l’informe Sessions informatives Avanç Planejament Front Litoral 3 Xemeneies Sant Adrià de Besòs. Disponible a 
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/participacio-ciutadana/consells/consell-front-del-litoral-
1/documentacio-front-litoral-2015 (Consulta el 8 d’abril de 2017). 
 
68  Fitxes del procés participatiu 2016. Disponible a <http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/participacio-
ciutadana/consells/documentacio-front-litoral-2016/fitxes-proces-participatiu/view> (Consulta el 8 d’abril de 2017). 
 
69 El Consorci del Besòs ha contractat els serveis de l’empresa Momentum per dissenyar i conduir el procés de participació 
previ a la presentació de l’avanç de planejament de la transformació del Front Litoral de Sant Adrià. 
 

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/participacio-ciutadana/consells/consell-front-del-litoral-1/documentacio-front-litoral-2015
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/participacio-ciutadana/consells/consell-front-del-litoral-1/documentacio-front-litoral-2015
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document previ al procés, els quals defineix com a “insuficients, amb judici de 

valor i amb afirmacions no justificades”70. També, però ha estat capaç d’aportat 

propostes de millora com la centralització de tota la informació generada a la web 

del procés, informar a les persones interessades de totes les actualitzacions 

informatives, convocar una sessió assembleària oberta a la ciutadania en general i 

sobretot assegurar el temps d’intervenció dels participants.    

Un cop finalitzat el procés participatiu amb les jornades realitzades el 4, 5 i 11 de 

març de 2016 i malgrat valorar-lo com a insuficient, la plataforma ha fet públiques 

les seves aportacions al procés de redacció de l’avanç del planejament del Front 

Litoral de Sant Adrià, fruit d’una reflexió més serena. La plataforma es mostra 

partidària d’aturar i replantejar el procés de redacció del planejament urbanístic 

del Front Litoral, fugint de qualsevol conjuntura econòmica o de pressió 

especulativa que pugui hipotecar projectes més atractius des del punt de vista 

social o medi ambiental. Igualment es mostra partidària de la redacció d’un pla 

d’usos validat per la ciutadania, que contempli tot l’entorn i la integració 

harmònica de l’equipament de les Tres Xemeneies amb les resta de la trama 

urbana del litoral, però també amb la segona línia de costa. La gestió del 

“mentrestant” tampoc es pot deixar de banda i obliga a tenir en compte un seguit 

d’actuacions com el manteniment de les estructures, la descontaminació del sòl, la 

progressiva obertura per a usos temporals, la recuperació total de les platges més 

un passeig marítim per a ús públic i la regulació de l’activitat constructiva al 

voltant del recinte de l’antiga central tèrmica.  

Per les mateixes dates, els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona seguien esperant 

la complicitat de la Generalitat i comptant que la modificació del PGM s’acabi 

tramitant amb un Pla Director Urbanístic (PDU) del Govern català per ordenar 

l’espai de les Tres Xemeneies amb una estratègia mixta d’habitatge, equipaments, 

zona verda (començant per la platja) i activitat econòmica.   

 

 

El passat 3 de març de 2017 la Generalitat a través de la Comissió de Política 

Territorial i Urbanisme de Catalunya ha fet públic l’acord per iniciar la redacció 

                                                        
70 Disponible a https://sites.google.com/site/3xemeneies/home/informaciopreviaalprocesparticipatiu (Consulta el 8 d’abril 
de 2017).  

https://sites.google.com/site/3xemeneies/home/informaciopreviaalprocesparticipatiu
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d’un Pla Director Urbanístic (PDU) per ordenar l’àmbit de les Tres Xemeneies71 

entre els municipis Badalona i Sant Adrià.  

L’àmbit d’aquest pla, tot i que s’anirà concretant al llarg de la seva redacció – que 

es fixa en l’horitzó d’un any –, abasta les 28 hectàrees del recinte de les Tres 

Xemeneies i substituirà la modificació del PGM. 

 
Figura 20. Àmbit d’abast del Pla Director urbanístic de les Tres Xemeneies, entre la via del tren i el 
mar i des de la desembocadura del Besòs fins al final del recinte. Font: Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, Fitxes del Procés Participatiu de 2016.  
 
 

L’ajuntament de Sant Adrià celebra que tiri endavant el pla i es felicita per la 

complicitat entre la Generalitat, els ajuntaments implicats i el consorci del Besòs. 

“Representa una oportunitat de futur que es comença a materialitzar”, assegura 

Joan Callau, alcalde de Sant Adrià, que igualment ha recalcat recentment en 

diversos mitjans de comunicació la importància que el nou espai reservi sòl per a 

usos econòmics, punt en què coincideix amb el regidor de Badalona Habitable, 

Oriol Lladó, el qual espera un desenvolupament urbanístic de la zona capaç de 

generar sinèrgies amb els polígons industrials que tots dos municipis tenen a tocar 

del recinte. 

                                                        
71 Disponible a <http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-director-urbanistic-de-les-Tres-Xemeneies> (Consulta el 3 
de maig de 2017). 
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Per la seva banda, la Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies ha valorat 

molt positivament la notícia per tres motius importants. En primer lloc, perquè la 

figura del PDU porta implícita una garantia legislativa de diversificació d’usos del 

sòl, de dotació d’equipaments i blindatge de zones verdes en detriment del 

fenomen especulatiu de la construcció residencial i turística que ha amenaçat 

durant tants anys l’espai. En segon lloc perquè pot abordar-se de manera 

prioritària la preservació de les Tres Xemeneies com a equipament emblemàtic per 

a usos socioculturals de primer nivell – reivindicació àmpliament compartida 

durant el procés participatiu – i la signatura d’un nou conveni72 que acordi els 

termes de participació ciutadana així com la transparència en la gestió d’aquesta 

remodelació. En tercer i últim, el compromís de l’ajuntament de Sant Adrià i el 

Consorci del Besòs de col·laborar activament amb la plataforma fa que el procés de 

patrimonialització pugui considerar-se a ple dret un repte metropolità i de país.   

La mateixa plataforma ja s’ha afanyat a passar un seguit de propostes73 al Consorci 

del Besòs en matèria d’informació, debat i transparència perquè puguin ser 

incorporades al disseny del nou procés participatiu en el marc del Pla Director 

Urbanístic. 

 

 

 

1.5.7 La Tate Modern com a model 

 

“Hem de tenir molt clar si volem un Barcelona World amb capitals estrangers o si 

apostem per la creació de riquesa real” 

L’any 2012, en una enquesta74 realitzada pel mitjà La Vanguardia sota la pregunta 

¿Quin projecte hauria d’acollir les Tres Xemeneies de Sant Adrià?, el 73% dels 

participants escollien l’opció “Un espai de referència d’àmbit nacional”, el 16% 

preferia “Un centre social i cultural pels veïns” i només l’11% preferia un “Altre 

                                                        
72 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, l’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau i l’alcaldessa de Badalona, Maria 
Dolors Sabater van assistir a la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya per escenificar l’acord de redacció 
del PDU. El PDU inclou un Conveni que acordi els termes de la participació ciutadana. 
 
73 Disponible a https://sites.google.com/site/3xemeneies/home/propostesperaunprocesparticipatiu (Consulta el 22 d’abril 
de 2017). 
 
74 L’enquesta es va publicar l’11 d’octubre del 2012. Hi varen participar 631 persones. 

https://sites.google.com/site/3xemeneies/home/propostesperaunprocesparticipatiu
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tipus de projecte”. L’objecte de desig tan de la Plataforma per la conservació de les 3 

xemeneies com d’altres entitats culturals del territori català és la reconversió de 

l’antiga central en un centre destinat a la conservació i promoció de la cultura75, 

emmirallat a la Tate Modern de Londres, la qual també va ser una central tèrmica 

(Bankside Power Station), i a la vegada, està ubicada davant d’una zona fluvial. En 

paraules de José Luis Muñoz, historiador i secretari de la plataforma:  

“L'espai de les Tres Xemeneies ho permet absolutament tot. És un edifici colossal. 

Ofereix oportunitats per tenir equipaments futurs que ens manquen a la ciutat. I 

aquí parlem d'elements museístics, de centres d'interpretació, elements culturals, 

però també d'un rendiment econòmic que el Pla d'Acció Cultural de la nostra ciutat 

ens diu que no tenim, i també de possibilitats per al país, equipaments que poden 

ser supralocals. Ens trobem davant d'una aposta per la conversió de l’edifici més 

monumental i singular del territori en una màquina productora de cultura, 

d’identitat i de relacions socials sense oblidar-nos de les possibilitats d'esdevenir 

un important motor econòmic cultural, turístic i empresarial.”76 

La plataforma defensa la conservació del patrimoni industrial i etnològic de 

l’antiga central de Sant Adrià. Està convençuda que aquest tipus d’edificis 

industrial són avui dia una gran oportunitat per explicar a les noves generacions 

els avenços tecnològics de la humanitat. De fet, en molts països del món s’han 

rehabilitat paisatges industrials similars al de les Tres Xemeneies, en ocasions com 

a museus de la industrialització.77 Ara, amb el debat urbanístic engegat per 

l’administració a través del nou Pla Director Urbanístic, els veïns de Sant Adrià no 

volen que les Tres Xemeneies passin en un segon terme. La Plataforma per la 

Conservació de les Tres Xemeneies sempre ha defensat que s’hi desenvolupi activitat 

cultural, sense renunciar a generar activitat econòmica i incloent un espai reservat 

a la història industrial de Sant Adrià. L’Associació de Veïns de Sant Joan Baptista – 

                                                        
 
76 Jornada celebrada el 14 de març de 2015 a l’ateneu adrianenc sota el títol Com t’agradaria el Front Litortal de les 3 
Xemeneies de Sant Adrià? 
 
77 A banda del cas de la Tate Modern de Londres trobem d’altres espais d’origen industrial associats a l’art contemporani, 
com la Russell Industrial Center de Detroit, seu de la reconversió de les antigues fàbriques de motors i peces de cotxe en un 
centre per artistes emergents; l’antic magatzem i taller de trens de Carriageworks a Sidney, especialitzat en exposicions 
artístiques i desfilades de moda; el Ruhr Museum que va passar de ser una important mina de carbó a parc metropolità, 
museu industrial i centre cultural declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO; i d’altres casos més propers com 
l’antiga central tèrmica de Ponferrada, avui reconvertida en Museo Nacional de la Electricidad amb un pla d’inversions 
previst de fins a 100 milions d’euros; o Caixa Fòrum de Barcelona que va passar d’indústria tèxtil a centre cultural.   
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el barri més pròxim al litoral – no és partidària d’un barri d’alta densitat a l’estil del 

que va projectar el 2015 la constructora Grid Collective i rebutgen per aquest espai 

el model del Fòrum o d’un nou Diagonal-Besòs. La millor sortida possible passaria 

per definir-ne els futurs usos recuperant el Pla d’Acció Cultural aprovat per 

l’ajuntament de Sant Adrià l’any 2009, però el consistori creu que encara no és el 

moment de determinar-ne els usos.   

 
Figura 21. Barri d’alta densitat projectat per la constructora Grid Collective, 2015. Font: Plataforma 
per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Projectes. 

 

Durant els darrers anys han aparegut diverses propostes culturals al voltant de les 

Tres Xemeneies que s’han plantejat l’eterna qüestió: com treure profit a la gran 

diversitat d’espais que en les últimes dècades han deixat de ser productius pel 

canvi de model industrial? Com reconstruir un dels paisatges més significatius de 

Catalunya, amb una clara vocació d’icona metropolitana? 

La sala de turbines de la tèrmica de Sant Adrià va acollir els anys 2010 i 201278 els 

workshops internacionals Recycling Urban Industrial Landscapes79, organitzats des 

del Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB). Els participants del projecte habitaven físicament la central tèrmica durant 

                                                        
 
78 Disponible a http://geografia.uab.es/paisatge/images/resultados_ws/2010_santadria.pdf (Consulta el 9 d’abril de 2017). 

79 El projecte constava de 12 grups de treball multidisciplinaris (Geografia, l’Arquitectura, l’Enginyeria, l’Urbanisme, el 
Disseny dels espais públics i el Paisatge) amb estudiants i professors procedents de 6 universitats europees de la 
mediterrània. 

http://geografia.uab.es/paisatge/images/resultados_ws/2010_santadria.pdf
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una setmana i elaboraven projectes de reciclatge, dinamització i promoció dels 

espais industrials i del seu entorn urbà, lligats sobretot a la sostenibilitat 

ambiental80, la innovació tecnològica i la creativitat cultural, tot considerant el 

patrimoni industrial de la ciutat del segle XX com una peça essencial i viva per a 

proposar els usos i les activitats de la ciutat del segle XXI. Entre les propostes més 

originals n’hi havia que projectaven nous espais expositius i de creació per a la sala 

de turbines, una estació marítima, un bosc elèctric, un espai per a les arts visuals i 

escèniques amb mirador de 360 graus sobre el Front Litoral o la reinterpretació 

del fum sortint de les Tres Xemeneies com un nou codi d’informació ciutadana. 

També donaven algunes pistes sobre d’altres novíssimes iniciatives europees – 

curiosament totes d’Alemanya – sobre processos de reconversió d’espais 

industrials com l’Emscher Park a la Vall del Ruhr, el complex miner de Zollverein 

(Westfàlia) o l’experiència de Ferròpolis a Gräfenhainichen (Saxònia).   

 
Figura 22. Emscher Park a la Vall del Ruhr, on enormes fàbriques de l’acer han estat naturalitzades 

amb nova vegetació. Font: Agència Getty Images. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
80 La Vanguardia ha revelat recentment que la primera central tèrmica de Sant Adrià albergava un jardí projectat pel 
reconegut paisatgista urbanista J.C.N. Forestier l’any 1916, amb la intenció de crear un entorn agradable i bell que mitigués 
la dura realitat del dia a dia dels treballadors. El jardí es va mantenir fins la Guerra Civil. Cent anys després torna a plantejar-
se una zona verda en el mateix espai, pública i oberta a la ciutadania.   
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Figura 23. Complex miner de Zollverein Park. Font: www.zollverein.de. 

 

 
Figura 24. L’antiga mina a cel obert convertida en l’experiència de Ferròpolis a Gräfenhainichen. 

Font: www.ferropolis.de. 
 

 
Figura 25. La reutilització d’una central tèrmica com a seu d’una part del Musei Capitolini de Roma. 

Font: www.centralemontemartini.org. 
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Seguint amb el procés de reflexió obert al voltant de la transformació dels espais 

industrials més recents, l’any 2016, – en el marc del desè aniversari del Museu 

d’Història de la Immigració de Sant Adrià de Besòs – va celebrar-se l’exposició “La 

fàbrica de les llums”81, comissionada pel periodista Jaume V. Aroca82 i el geògraf 

Francesc Muñoz83. L’exposició se centrava a ressaltar quatre grans temàtiques: la 

memòria històrica de Sant Adrià vinculada a la central tèrmica des dels seus inicis 

(1912) i a l’encaix que aquesta ha tingut amb la ciutat; els motius pels quals les 

Tres Xemeneies esdevenen un símbol de la ciutat i de l’àrea metropolitana; un 

repàs de les exploracions artístiques i projectes culturals que s’havien portat a 

terme a la central els darrers anys; i, un repàs a l’evolució paisatgística recent de 

l’espai (des del tancament fins a les obres de desmantellament) a partir de les 

fotografies de Chris Willan.  

L’exposició reconstruïa com es van fer les Tres Xemeneies, què van significar i com 

es vivia sota les tèrmiques. Va suposar la primera demostració pública de 

l’existència d’una identitat industrial i obrera plena d’experiències i microrelats 

que han imbuït – al llarg dels darrers quaranta anys – personalitat i caràcter a la 

ciutat. Davant dels processos d’estandardització urbana de moltes ciutats, 

l’exposició sostenia que les Tres Xemeneies eren una oportunitat per blindar la 

singularitat de Sant Adrià davant d’un món global, sense les quals no podria 

entendre’s el futur de la ciutat ni de l’àrea metropolitana de Barcelona. Igualment 

l’exposició denunciava la mirada – molt reeixida a l’estat espanyol – que censura 

tot allò que és posterior a la revolució industrial com quelcom desposseït de valor 

patrimonial: 

“Mai abans havia calgut tan poc temps perquè una infraestructura, ja sense la seva 

funció productiva, fos considerada patrimoni actiu, i les centrals tèrmiques en 

desús són avui llocs que acullen usos i funcions rellevants per a la ciutat. Els casos 

de reciclatge més exitosos han combinat el manteniment dels elements físics de 

                                                        
81 L’exposició realitzada a Sant Adrià de Besòs del 12 de març al 14 de maig de 2016 va comptar amb el contingut 
patrimonial  format per peces cedides per la Fundació Endesa. 
 
82 J.V. Aroca periodista especialitzat en polítiques locals i capital social  del Diari La Vanguardia. 

83 Francesc Muñoz Doctor en Geografia de la UAB especialitzat en urbanisme, territori i paisatge urbà i director del Màster 
en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni (Universitat Autònoma de Barcelona- MUHBA).  
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l’antiga instal·lació amb nous usos productius i culturals de valor afegit. (…) A les 

ciutats d’aquesta Europa post-oil, el patrimoni comença ja a ser entès no com a 

postal de la memòria del passat sinó com a catalitzador d’activitats de futur. 

Parlem així d’un patrimoni intel·ligent (smart heritage) que es pot activar i 

dinamitzar a partir de projectes concrets” (Muñoz, 2014) 84. 

 
Figura 25. Cartell de l’exposició “La fàbrica de les llums” (2014), sobre el patrimoni material i 
immaterial de la central tèrmica de Sant Adrià. L’exposició va comptar amb un cicle de debats sobre 
memòria i energia, indústria i creativitat, la dimensió paisatgística i l’urbanisme. Font: Museu 
d’Història de la Immigració de Catalunya (MHIC), Exposicions. 

 
 

Al mateix temps, altres veus especialistes en la matèria han assenyalat 

darrerament que una percepció interessada de forma exclusiva en la dimensió 

històrica pot provocar que es perdin espais únics. Mentre es conserven totes les 

altres coses, el més recent acaba desapareixent. Davant d’un escenari de pèrdua 

                                                        
84 MUÑOZ, FRANCESC. “El reciclatge del passat”. La Vanguardia (Sup. Culturas) 15/03/2014 : 35.   
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d’edificis de patrimoni industrial s’obren alguns interrogants difícils de respondre 

sobre la titularitat del sòl i sobretot sobre la rendibilitat del propi espai:    

“Sobren museus. I no es pot rehabilitar un edifici i deixar-lo buit. S’ha d’omplir d’un 

ús que doni beneficis en habitatges, en oficines... (...) Està comprovat que les multes 

no funcionen. S’ha de donar beneficis als propietaris privats. Perquè aquest 

patrimoni sobrevisqui ha de ser rendible” 85. 

 
Figura 26. Representació de la nova Sala de Turbines per a l’exposició, la creació i la recerca. Font: 
Workshop internacional Recycling Urban Industrial Landscapes, del Màster en intervenció i Gestió 
del Paisatge 2011/2012. 

 
Figura 27. Una estació marítima: “Golondrinas” cap a les Rambles de Barcelona. Font: Workshop 
internacional Recycling Urban Industrial Landscapes, del Màster en intervenció i Gestió del Paisatge 
2011/2012. 

                                                        
85  Diana Sánchez, doctora en Arquitectura i autora del blog Patrimoni Industrial Arquitectònic. Disponible a 
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/ (Consulta el 12 d’abril de 2017). 

http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/
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Figures 28 i 29. Cineramio /Cinemascape/ View Box. Proposta d’espai per a les arts visuals i 
escèniques amb mirador de 360 graus sobre l’àrea metropolitana de Barcelona. Font: Workshop 
internacional Recycling Urban Industrial Landscapes, del Màster en intervenció i Gestió del Paisatge 
2011/2012. 

 
Figura 30. El fum com a codi d’informació ciutadana. El color del fum permet saber quin tipus 
d’activitat es desenvolupa en aquell moment a la central (activitats nocturnes, zona de bany, tallers 
oberts i conferències). Font: Workshop internacional Recycling Urban Industrial Landscapes, del 
Màster en intervenció i Gestió del Paisatge 2011/2012. 
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Figura 31. Representació de El Bosc Elèctric a partir d’un procés de naturització de la central. Font: 
Workshop internacional Recycling Urban Industrial Landscapes, del Màster en intervenció i Gestió 
del Paisatge 2011/2012. 

 

El gran debat sobre els futurs usos i la conservació de les Tres Xemeneies resta 

doncs obert, a l’espera d’acordar un pla sobre quin tipus d’equipaments podrien 

albergar els vestigis de la fàbrica. Si alguna cosa té clara la Plataforma per la 

Conservació de les Tres Xemeneies és que, sigui quin sigui el futur de la zona, ells 

volen prendre part en les decisions. En aquest sentit esperen ara una nova 

convocatòria del procés participatiu iniciat el 2016 i que igualment pugui 

concretar-se una nova consulta referendària.   

Per contra, el geògraf Francesc Muñoz no és partidari que el futur immediat de les 

Tres Xemeneies passi per la participació ciutadana i defensa la institucionalització 

del projecte:  

“Cal mirar les experiències de reciclatge industrial europees i plantejar coses 

noves. I per això cal tenir propostes ambicioses. I la resposta no és un procés 

participatiu, perquè els veïns no tenen prou informació ni eines tècniques per 

poder decidir sobre un projecte d’aquesta envergadura”. 
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2. MARC TEÒRIC: PATRIMONI INDUSTRIAL. CONCEPTES AMPLIATS 

 

El present treball pretén igualment abordar dos conceptes inherents al seu estudi: 

patrimoni industrial i museïtzació. Tan el museu com el patrimoni cultural (el 

patrimoni industrial no deixa de considerar-se una tipologia dins d’aquesta 

categoria), són conceptes canviants i subjectius, la definició dels quals no depèn 

tant dels objectes que inclouen, sinó dels valors que la societat, en el seu conjunt, 

els hi atribueix en cada moment. Per tant són categories que es modifiquen al 

mateix ritme que es modifica la societat. En la presa de decisions de la societat – 

què o qui decideix el que ha de ser conservat i potenciat – juguen un paper crucial 

els canvis tecnològics i científics. 

 

Des d’un punt de vista històric és evident que els conceptes de patrimoni i museu 

han evolucionat de forma expansiva, modificant els seus propis límits sempre que 

ha estat necessari. Des de les primeres formes de valoració i exhibició de les traces 

del passat més antic fins a la definició actual de patrimoni cultural i museu ha 

existit un llarg camí de conceptualització i instrumentalització. Tot seguit 

s’analitzarà l’evolució històrica d’ambdós conceptes, profundament 

interconnectats en la cultura occidental. L’era industrial sensu estricto, els primers 

plantejaments museològics i la concepció moderna del patrimoni, coincideixen 

amb l’inici d’explotació de la primera central tèrmica de Sant Adrià de Besós, avui 

símbol metropolità en disputa. 
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2.1 EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE PATRIMONI 

 

¿A què ens referim, llavors, quan parlem de patrimoni? Existeix un ampli ventall de 

definicions del concepte patrimoni, provinents del camp de la cultura i de les 

diverses formes històriques de pensament que la regulen. En el context d’una 

societat post-industrial preocupada per la dimensió futura i comunitària del 

patrimoni, l’arquitecta argentina Marina Waisman puntualitza que “el patrimoni és 

tot aquell aspecte de l’entorn que ajudi a l’habitant a identificar-se amb la seva 

pròpia comunitat, en el doble i profund sentit de continuïtat d’una cultura comuna 

i de construcció d’aquesta cultura (...) el valor patrimonial no recau només en el 

passat, sinó que estem contínuament construint el patrimoni del futur” (Waisman, 

1985: 27). Aquesta dimensió futura i a la vegada comunitària del patrimoni és fruit 

d’un llarg procés de reflexió, propi del nostre temps, lligada a un replantejament 

dels paradigmes polítics i dels valors simbòlics que han predominat durant la 

segona part del segle XX i inicis del XXI.        

  

Contràriament a aquesta primer visió, a efectes institucionals, la Convenció sobre la 

Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural (UNESCO, 1972)86, en el seu 

Article 1, considera “patrimoni cultural”: 

 Els monuments: obres arquitectòniques, d’escultura o de pintura 

monumentals, elements o estructures de caràcter arqueològic, inscripcions, 

cavernes i grups d’elements, que tinguin un valor universal excepcional des 

del punt de vista de la història, de l’art o de la ciència. 

 

 Els conjunts: grups de construccions, aïllades o reunides que presenten una 

arquitectura, una unitat i una integració en el paisatge excepcional. 

 

 Els llocs: obres de l’home o obres conjuntes de l’home i la naturalesa així 

com les zones, inclosos els llocs arqueològics que tinguin un valor universal 

excepcional des del punt de vista històric, estètic, etnològic o antropològic. 

 

 

                                                        
86 Disponible a <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf> (Consulta de 25 de març de 2017). 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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A l’Article 2 queda definit el concepte de “Patrimoni natural”: 

 

 Els monuments naturals constituïts per formacions físiques i biològiques o 

per grups d’aquestes formacions que tinguin un valor universal excepcional 

des del punt de vista estètic o científic. 

 Les formacions geològiques i fisiogràfiques i les zones estrictament  

delimitades que constitueixin l’hàbitat d’espècies, animal i vegetal, 

amenaçades, que tinguin un valor universal excepcional des del punt de 

vista estètic o científic. 

 

 Els llocs naturals o les zones naturals estrictament delimitades, que tinguin 

un valor universal excepcional des del punt de vista de la ciència, de la 

conservació o de la bellesa natural. 

 

El mateix text assenyala que la desaparició d’un be patrimonial (material o 

immaterial) constitueix “un empobriment nefast del patrimoni de tots els pobles 

del món”, i que “davant de l’amplitud i la gravetat dels perills que l’amenacen, 

pertoca a tota la comunitat internacional participar en la protecció del patrimoni 

cultural i natural del valor universal excepcional, lliurant una assistència col·lectiva 

que sense reemplaçar l’acció de l’Estat interessat la completi eficaçment”.  

Des de la celebració de la convenció, els acords internacionals en matèria de 

Patrimoni de la Humanitat han establert mesures de conservació, prohibició 

d’importació, exportació i transferència de propietat il·lícita de bens culturals, així 

com mesures de defensa en conflictes bèl·lics.  

 

D’altra banda, el Preàmbul de la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico 

Español (màxima llei a l’estat espanyol en la matèria, pendent de renovació) recull 

que el valor del patrimoni és inversament proporcional a “l’estima i la sensibilitat 

que, com element d’identitat cultural, manifesten els ciutadans. Perquè els bens 

que l’integren s’han convertit en patrimonials degut exclusivament a l’acció social 

que compleixen, directament derivada de l’estima amb la qual els mateixos 

ciutadans l’han anat valoritzant”. Per últim, el text assenyala la necessitat de 

protegir els bens patrimonials – reconeixent de forma explícita el paper cabdal de 
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les societats – perquè estiguin “al servei de la col·lectivitat en el convenciment que 

per mitjà del seu gaudi es faciliti l’accés a la cultura ja que aquesta, en definitiva, és 

el camí segur cap a la llibertat dels pobles”87. 

D’aquesta darrera definició es desprèn la idea – àmpliament reiterada en el 

present estudi – que la protecció del patrimoni cultural per se va molt més enllà de 

l’objecte físic; el fi últim és ni més ni menys que la llibertat dels pobles, entenent 

que el patrimoni es presenta com una clau d’accés al coneixement, a la cultura, 

essent el diàleg establert amb l’objecte i el seu relat intangible, l’element 

alliberador de la ignorància, de la falta de consciència d’una identitat col·lectiva 

que permeti posicionar-se en el món sense complexes.   

En tot cas les diverses definicions indiquen que els processos de patrimonialització 

de la cultura no responen a criteris històrics o estètics, sinó identitaris. No només 

involucren a especialistes i polítics, sinó al conjunt de la societat. La consideració 

de patrimoni per part d’un conjunt d’objectes físicament desconnectats no és 

conseqüència de les seves característiques formals o històriques, sinó “el resultat 

de la selecció portada a terme per agents socials amb el fi de representar una 

identitat grupal (Arrieta, 2010: 305). Ara bé, és cert que la diversitat d’individus o 

agents implicats i les diferències en els referents identitaris, així com en la 

projecció dels usos que es vulgui donar dels bens culturals, poden transformar el 

camp patrimonial en un espai de confrontació d’interessos i valors; un  espai que 

escenifiqui, a través dels objectes, la lluita pel poder. Aquest fet es posa en la 

màxima evidència en episodis de destrucció deliberada del patrimoni cultural dels 

altres, amb l’objectiu d’infligir danys psicològics d’abast nacional; una mena 

d’autoafirmació a través de la negació de l’altre. 

Potser el cas més recordat recentment és la destrucció progressiva, des de l’any 

2015 i fins a l’actualitat, de la ciutat de Palmira, a Síria. Ignorant les demandes 

internacionals, milicians del grup extremista DAESH varen prendre el control de la 

localitat de Palmira – escollida Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 

198088 – i de les seves ruïnes grecoromanes. L’emplaçament va convertir-se 

ràpidament en escenari d’execucions humanes filmades, així com de la destrucció 

de temples, arcs, tombes i torres per evitar l’adoració de falsos ídols, segons el 

                                                        
87 Preàmbul de la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español. 
 
88 Disponible a http://whc.unesco.org/es/list/23 (Consulta de 20 de març de 2017). 

http://whc.unesco.org/es/list/23
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propi Estat Islàmic. La destrucció, que la UNESCO ha qualificat de “crim de guerra” 

és també vist com un atemptat a la diversitat cultural, característica essencial de la 

Humanitat, avui més amenaçada que mai per l’ascensió dels radicalismes 

negacionistes a escala internacional.        

 

Segons Llul Peñalba (2005), les lleis que regulen el patrimoni cultural a nivell 

internacional, nacional o regional, són el reflex del reconeixement del poder que 

exerceix la cultura sobre les societats, modelant i fins i tot institucionalitzant així la 

funció referencial dels bens culturals: 

 

“...el conjunt de manifestacions o objectes nascuts de la producció humana, que una 

societat ha rebut com herència històrica, i que constitueixen elements significatius 

de la seva identitat com a poble. (...) La funció referencial dels béns culturals 

influeix en la percepció del destí històric de cada comunitat, en els seus sentiments 

d'identitat nacional, en les seves potencialitats de desenvolupament, en el sentit de 

les seves relacions socials, i en la manera en què interacciona amb el medi 

ambient” (Llul Peñalba, 2005: 181-182). 

 

Des d’aquesta visió, el patrimoni és vist com una eina al servei del 

desenvolupament de les comunitats d’àmbit local, una idea igualment defensada 

per altres autors. Segons Hugues de Varine-Bohan89, el desenvolupament local és 

“un procés voluntari de domini del canvi cultural, econòmic i social arrelat en un 

patrimoni viscut, alimentant d'aquest patrimoni i produint béns. El patrimoni 

(natural i cultural, viu o consagrat) és un recurs local que no té altra lògica que la 

seva integració en la dinàmica del desenvolupament. Ell és hereu, transformat, 

produït i transmès de generació en generació, i pertany al futur” (Parreiras, 2009: 

39). 

 

Tot i això, fins ben entrada la Revolució Industrial el patrimoni va ser quelcom 

molt diferent a aquesta darrera definició. L’origen etimològic de la paraula 

patrimoni deriva de l’arrel llatina Patri (pare) i onium (rebut), terme usat en 

l’antiguitat pels romans sobre els bens que s’heretaven per via paterna. L’expressió 

                                                        
89 Director del Consell Internacional de Museus entre 1965 i 1974, i un dels precursors de la denominada Nova Museologia.  
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“allò rebut del pare”. Allò rebut del pare justifica l’apropiació d’un objecte o 

l’ocupació d’una porció de terra; o per contra pot ser també en forma de deute. 

Sigui el que sigui, aquesta herència porta implícita una posició social concreta, amb 

les seves obligacions i amb els seus deures. Es tracta d’un plantejament 

particularista, centrat en la propietat privada i l’ús individual de la mateixa: la 

possessió.       

Avui aquesta visió tan estanca i particular de la paraula herència – dins de l’àmbit 

del present estudi – no solament s’ha modificat sinó que s’ha vist substituïda per el 

concepte de transmissió. Així, avui, en paraules de la professora Francisca 

Hernández (2002: 15-16), podem considerar el patrimoni com “el conjunt 

d'aquells béns culturals, materials o immaterials, que, sense límit de temps ni lloc, 

han estat heretats dels antecessors i s'han reunit i conservat amb l'objecte de ser 

transmesos a les generacions futures”. Per tant, seria el concepte de transmissió 

allò que és propi del patrimoni, a diferència de l’herència, en el sentit jurídic de la 

paraula. El patrimoni és un concepte ambivalent perquè d’alguna manera ens 

pertany però tampoc és del tot nostre; prové del passat, serveix al present  i es 

dirigeix cap el futur. El seu valor simbòlic pugna amb el valor d’ús, de manera que 

es fa necessari establir lleis que regulin el xoc entre ambdós valors per tal 

d’assegurar la conservació, i per tant també la transmissió a les generacions 

futures. Amb tot, aquesta realitat encara avui conviu amb l’impuls descrit abans: 

les col·leccions que poden contemplar-se dins dels museus i altres espais 

patrimonials privats que es regeixen per la possessió. El Museu modern, així com 

el concepte de patrimoni que l’alimenta, és principalment fill del col·leccionisme i 

del racionalisme de l’època il·lustrada. No és la intenció del present treball 

endinsar-se en el terreny de la museologia, però sí deixar constància de la seva 

existència i la seva importància. D’aquest punt també partim.          

 

En el moment que el concepte modern de patrimoni cultural s’incorpora al domini 

públic – guanya el caràcter col·lectiu destinat a ser transmès a les generacions 

futures –, igualment forja la identitat cultural i l’objecte físic esdevé un catalitzador 

del sistema de creences i valors; és a dir, esdevé un símbol: 

“La identitat cultural d'un poble ve definida històricament a través (...) dels 

sistemes de valors i creences (...). Un tret propi d'aquests elements d'identitat 
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cultural és el seu caràcter immaterial i anònim, doncs són producte de la 

col·lectivitat. Precisament per això el monument històric és especialment eficaç 

com a condensador d'aquests valors, és a dir, per la seva presència material i 

singular: davant del caràcter incorpori dels elements culturals esmentats, el 

monument és, per contra, un objecte físicament concret que es revesteix d'un 

elevat valor simbòlic que assumeix i resumeix el caràcter essencial de la cultura a 

la qual pertany” (González Varas, 1999). 

 

En la segona fase de la Revolució Industrial, època del naixement de multitud de 

noves tècniques de producció, d’enginy i de noves formes de vida col·lectives 

apareix, segons el científic visionari Nicolai Tesla, l’embrió de la identitat cultural 

d’avui. L’aparició i difusió de la màquina de vapor, el ferrocarril, la premsa escrita, 

el desenvolupament de la banca... i sobretot l’electricitat suposen un nou pas de 

gegant. Les enormes construccions necessàries per generar energia esdevenen 

símbols universals i comencen a suscitar emocions tan sublims com la naturalesa 

pels nous romàntics. Són precisament aquestes emocions les que acaben 

desembocant en el sistema de valors i creences propi que defensa el patrimoni 

industrial. En el discurs inaugural de la Central Hidroelèctrica del riu Niágara, el 12 

de gener de 1897, diu Tesla: 

 

“Tenim molts monuments de segles passats, tenim castells i piràmides, temples 

grecs i catedrals del món cristià. En ells es mostra la força de l'home, la grandesa 

d'una nació, l'amor cap a l'art i la devoció religiosa. Però aquest monument al 

Niàgara té alguna cosa especial, més d'acord amb els nostres pensaments i desitjos 

d'avui dia. És un monument digne de la nostra època científica, un monument 

veritable a la il·lustració i a la pau. Representa (...) la salvació de milions de 

persones de l'escassetat i el sofriment” (Tesla, 1897)90. 

  

                                                        
90 Fragment del discurs pronunciat per Nicolai Tesla en la inauguració de la Central Hidroelèctrica del Niágara, recollit en la 
biografia de Nicolai Tesla disponible en el blog de Moebius, http://www.moebius-bcn.com/nikola-tesla/ (Consulta de 13 de 
març de 2017). 

http://www.moebius-bcn.com/nikola-tesla/
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2.1.1 Destrucció, reconstrucció i conservació: Patrimoni de la Humanitat 

 

El final de la Segona Revolució industrial sol coincidir amb l’inici de la Primera 

Guerra Mundial, una etapa marcada per l’aparició de noves formes d’energia com 

el gas o el petroli, i a l’emergència de noves indústries en una revolució científica 

sense precedents: el motor de combustió interna, l’aeroplà, l’automòbil, el ciment i 

l’acer, el telèfon, la ràdio, la televisió, etc., estenent-se la producció en massa de 

bens de consum, afavorida per les primeres tècniques publicitàries que es difonen 

a través dels nous mass media.  

La guerra va portar el desastre i la destrucció de bona part del patrimoni cultural 

dels països involucrats, i va generar la necessitat de cooperació entre nacions per 

tal d’evitar l’espoli i futures destruccions. En aquest sentit, l’any 1931, l’Oficina 

Internacional de Museos (OIM) va signar la Carta d’Atenes, un document sobre la 

protecció del patrimoni cultural, que continua vigent a dia d’avui i declara que la 

millor garantia de conservació dels monuments i de les obres d’art prové de 

l’afecte i del respecte de les comunitats. Igualment considera que “aquest 

sentiment pot ser afavorit amb una acció apropiades de les Institucions públiques 

(...) habituar la infància i a la joventut a abstenir de qualsevol acte que pugui 

malmetre els monuments, i els indueixin a l'enteniment del significat i, en general, 

a interessar en la protecció dels testimonis de totes les civilitzacions” (Carta 

d’Atenes, 1931)91. 

 

Per la seva banda, la denominada Doctrina Giannini – document d’ampli espectre 

jurídic –s’encarrega de distingir el valor econòmic i el valor simbòlic del patrimoni 

cultural. L’any 1976, Massimo Severo Giannini va publicar les bases de la doxa 

italiana sobre patrimoni cultural (Giannini, 1976). Aquest text va distingir el valor 

de possessió o titularitat del valor d’ús dels bens culturals; va reconèixer la 

dimensió material i la naturalesa immaterial dels bens per la qual poden ser 

considerats culturals. De les conclusions del seu anàlisi va despendre’s el caràcter 

públic i universal del patrimoni de la Humanitat, independentment de la seva 

titularitat, fet que legitima la intervenció de l’administració pública sobre la gestió 

de bens de titularitat privada. 

                                                        
91 Disponible a <http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf> (Consulta de 3 de febrer de 2017). 

http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf
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De la mà del Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS), La 

Conferència General de la Unesco va propugnar, el 16 de novembre de l’any 1972, 

una convenció sobre la protecció del patrimoni cultural comú de la humanitat. Des 

de llavors que s’ha experimentat una espècie de “Boom del Patrimoni”, en el qual 

aquest ha estat sempre capaç de redefinir-se fins a la noció més actual: amplia, 

generosa, instrumental i universalista, expandint-se a amplis sectors de la societat 

(Ballart, 1997: 128). Els motius cal buscar-los en el final del creixement econòmic 

de postguerra i les primeres reconversions industrials a Europa fruit de la “crisi 

del petroli” de l’any 1973. En aquest context neix la primera consciència ecològica, 

i el sentiment melancòlic de pèrdua d’un passat estable davant un futur que 

plantejava molts dubtes. En aquest escenari, grans àrees desindustrialitzades de la 

vella Europa varen trobar en el seu patrimoni un factor de gran desenvolupament 

econòmic: en el cas de l’estat espanyol, les denominades Indústries Culturals 

produeixen avui el 4% del Producte Interior Brut92. 

Les últimes convencions internacionals en matèria de patrimoni cultural han estat 

el reflex de la creixent preocupació per la dimensió intangible del mateix, atesa a la 

Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de l’any 2003, així com en 

la Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions 

Culturals, de 2005. A totes les trobades va afegir-s’hi, a nivell macroespacial, el 

Conveni Europeu del Paisatge (2000) adoptat pel Consell d’Europa, un document 

que insta a les diverses societats europees a definir uns objectius de qualitat del 

paisatge, i incideix en el fet que la seva protecció és un factor de benestar per les 

persones, essent a més a més un suport de valors intangibles. A l’estat espanyol el 

Instituto de Patrimonio Cultural impulsa des de l’any 2011 el Plan Nacional de 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Immaterial93, així com el Plan Nacional de 

Paisajes Culturales des del 2012. Per la seva banda a Catalunya, l’Institut Català de 

Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) va ser creat el 2006 per la Generalitat i la 

Universitat de Girona amb la finalitat d’indagar tan en la dimensió material com 

immaterial del patrimoni, seguint les directrius de la Unesco i l’ICOM en aquesta 

                                                        
92 Informe Avance de resultados. Cuenta Satélite de la Cultura en España, publicat pel Ministeri de Cultura el noviembre de 
2009. Disponible a http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t22/p22b/a2013/&O=pcaxis&N=&L=0 (Consulta el 12 de 
febrer de 2017). 
 
93 Segons el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, el patrimoni es manifesta en els “coneixements 
tradicionals sobre activitats productives, processos i tècniques, creences, rituals festius i altres pràctiques cerimonials; 
tradició oral i particularitats lingüístiques; manifestacions musicals i sonores; formes d’alimentació; formes de sociabilitat 
col·lectiva i organitzacions”. 

http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t22/p22b/a2013/&O=pcaxis&N=&L=0
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matèria. L’ICRPC s’orienta en impulsar una recerca d’alt nivell en patrimoni 

cultural, programes de formació d’alt nivell especialitzats, la valorització del 

patrimoni en la comunitat científica i en la societat en general i la creació d’una 

xarxa amb altres centres de l’estat espanyol, d’Europa i d’arreu del món que 

treballin en aquest àmbit. 

 

 

2.1.2 L’ecomuseu 

El museòleg francès Hugues de Varine-Bohan explica de manera sintètica la 

diferència fonamental entre el museu tradicional i la nova proposta d’ecomuseu: si 

el primer basa les seves pràctiques en l’assumpció de tres elements – un edifici, 

una col·lecció d’objectes i un públic visitant, l’ecomuseu fa el mateix en base a una 

ampliació dels mateixos conceptes: tot un territori, el patrimoni – tant material 

com immaterial – i una població, la que va generar aquell patrimoni. Llavors el 

museu es transforma en una eina de desenvolupament local generant el que aquest 

autor considera una “museologia de l’alliberació”, que ajuda a les comunitats a 

trobar, dins de sí mateixes i des de fora, la força i els mitjans per “viure i actuar 

com agents del seu propi futur” (Varine-Bohan, 2005: 3).   

  

La percepció del canvi tecnològic iniciat a finals del segle XX i les seves 

conseqüències socials varen contribuir a posar en marxa aquesta nova visió del 

patrimoni cultural, “que no pretén únicament salvar l'objecte o monument 

industrial aïllat, que s'ha tornat obsolet, sinó que pretén reconstruir i mostrar tot 

el procés evolutiu d'una comunitat industrial, donant especial relleu als aspectes 

socials” (Ballart, 1997: 230). 

Va ser precisament la reflexió sobre el patrimoni vinculat a la indústria i la 

protecció del paisatge, en un context de pèrdua de les comunitats industrials i de 

procés de descomposició degut al canvi tecnològic i econòmic iniciat a finals del 

1970, que va generar-se la noció específica d’ecomuseu. Bàsicament la irrupció 

d’aquest nou concepte va implicar la superació del paradigma de patrimoni 

associat de forma exclusiva al monument, com element aïllat sacralitzat, 

desproveït del context pel qual va ser creat. 
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L’ecomuseu representa la realització del museu total, activat sobre un territori 

determinat, en el qual s’hi relacionen passat i present en tota la seva complexitat 

històrica i material, tenint en compte la participació activa de la població o la 

comunitat local; l’objectiu és el desenvolupament cultural i econòmic.  

Tot i que existien a Europa museus a l’aire lliure94 dedicats a la història social, la 

tècnica i la indústria, mai abans s’havia plantejat de forma holística, passant a ser la 

interacció home-tècnica-naturalesa, abans que les col·leccions, l’objecte de la 

patrimonialització. Mai abans l’objectiu de la museïtzació havia estat reparar  el 

teixit social, degenerat per la crisi: “La ruïna de les velles realitats i les noves 

necessitats de supervivència en un entorn econòmic competitiu varen adjudicar a 

la conservació del llegat del passat un paper que mai havia tingut abans, és a dir, a 

contribuir a la superació de la crisi i a col·laborar en el desenvolupament econòmic 

de la societat” (Ballart, 1997: 234). 

L’any 1984 va celebrar-se a Quebec el I Taller Internacional d’Ecomuseus i Nova 

Museologia, d’on va emergir la Declaració de Quebec, del 13 d’octubre de l’any 

1984. La declaració parteix d’una primera consideració: la museologia ha d’anar 

molt més enllà del que fins ara s’han considerat les seves funcions bàsiques en 

matèria del patrimoni cultural (conservació, estudi i educació), per obrir-se a 

iniciatives que incideixin de forma especial en conceptes com participació, 

interdisciplinarietat, acció i desenvolupament de la població (Díaz Balerdi, 2002: 

203). 

 

Ben entrat el segle XXI, el concepte de patrimoni segueix redefinint-se, en relació 

amb les noves tecnologies de la comunicació i els nous sistemes d’energia que 

plantegen noves categories patrimonials, i molt especialment el patrimoni 

industrial, que deu precisament la seva existència a la creativitat del gènere humà 

                                                        
94 Avui en dia, en plena reformulació dels conceptes d'urbanisme, cultura i sostenibilitat, els ecomuseus no han deixat de 
créixer i crear escola, amb més de tres-cents centres d'aquest tipus oberts a tot el món, dels quals més de la meitat es troben 
a la Unió Europea. Un dels més coneguts del món és l'Ecomuseu d'Alsàcia, amb més de cent hectàrees de bosc i assentaments 
tradicionals en plena frontera francoalemanya, l'Ecomuseu do Matadouro, a la selva brasilera, l'Ecomuseu de'll Agro Pontino 
a Itàlia o el Soujia Miao de la Xina. 
 
L’estat espanyol també es troba ben representada en aquest tipus de manifestacions culturals, amb una vintena d’ecomuseus 
al llarg i ample de la seva geografia. Destaca la xarxa d’ecomuseus d'Andalusia, en la qual s'inclouen entorns de muntanya 
com el de Lagar de Torrijos, a Màlaga, o l'Ecomuseu de l'Aigua, a la gaditana Serra de Grazalema. Mentrestant, l'Ecomuseu 
Vall de Samuño, a Langreo, recrea i manté viva la tradició i l'entorn de la conca minera. A Catalunya existeix una xarxa 
d’ecomuseus diversos com el de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí; el Museu de la Pesca, a Palamós o Ca l’Aranyó a 
Barcelona, dedicada antigament a la manufactura del cotó. De tot el conjunt, provablement el plantejament més energètic i 
alternatiu va a càrrec del Museu de l'Automòbil de Màlaga, un exemple que clar que els ecomuseus ofereixen propostes d'oci 
per a tots els gustos, però amb el benestar i la sostenibilitat com a metes principals. 
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per descobrir noves fonts energètiques i desenvolupar tecnologies (i societats) 

capaces de (re)moure la màquina95. 

  

                                                        
95 Revista Museum International nº209, publicada des de l’any 2013 per ICOM per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. 
Publicació trimestral. Una tribuna internacional d'informació i reflexió sobre tot tipus de museus. Disponible a 
<http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2291&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html> (Consulta el 
12 de febrer de 2017).  

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2291&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html
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2.2 EL PATRIMONI INDUSTRIAL 

 
2.2.1 Una aproximació al Patrimoni Industrial 
         

El moviment per la conservació del patrimoni industrial està fortament lligat als 

profunds canvis tecnològics i socials que varen originar-se just després de la 

Segona Guerra Mundial. És a dir, gràcies sobretot a la creació d’una societat 

industrial des de finals del segle XVIII, tot el segle XIX i fins a mitjans del segle XX, 

passant d’una etapa eminentment agrícola a una etapa considerada post-industrial, 

també denominada societat de la informació pel ràpid desenvolupament de les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació, i la seva influència decisiva en 

les formes de vida actuals. 

La Revolució Industrial va introduir nous mètodes i materials a la construcció, com 

el ferro, l’acer i el vidre a les estructures, provocant al mateix temps l’aparició de 

noves edificacions productives – les fàbriques – acompanyades d’altres elements 

arquitectònics igualment importants: ponts, carreteres, estacions de tren... 

estructures que suposen grans canvis a les ciutats i que esdevenen nous símbols 

del poder tecnològic. 

 

“La industrialització és el canvi més fonamental en la societat humana des dels 

inicis de l’agricultura, i sobreviu sempre al confús xoc d’ideologies i creences del 

nostre món agitat i sense descans” (Casella i Symonds, 2005: 133).  

 

Diu Homobono que la mirada patrimonial precisa d’una certa distància, d’una 

discontinuïtat amb les vides de forma precedents (Homobono, 2008: 57). Aquesta 

distància queda molt ben contextualitzada després de la Segona Guerra Mundial, 

moment en el qual els vestigis materials dels anys de la industrialització  

adquireixen el caràcter d’un “nou tipus d’antiguitat”, caracteritzada més per la 

distància conceptual de la concepció del bé cultural, que per la distància temporal 

existent des de la seva creació (Casanelles, 2003:142). 

En els seus inicis, els bens de la industrialització, en certa manera varen ser 

concebuts per a promoure la “indústria nacional” i per a mostrar i ensenyar les 

tècniques útils per les arts industrials i el seu comerç. La gran expectació popular 

que generen les Exposicions Universals de la Indústria pels nous avenços 
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tecnològics durant els segles XIX i principis del XX reafirma aquesta direcció. El 

1906 s’inaugura a la ciutat de Munich el major museu dedicat a la Ciència i la 

Tecnologia a nivell mundial: El Deutsches Museum von Meisterwerken der 

Naturwissenschaft und Technik, fundat pel president de l’Associació d’Enginyers 

d’Alemanya, Oskar Von Miller96. El 1930 va crear-se el Deutsche Bergbau Museum 

al port de la ciutat de Bochum – considerat el port de carbó més gran d’Europa a 

finals del segle XIX –, situat a la conca industrial del Ruhr, també a Alemanya97.  

La destrucció que va deixar la Segona Guerra Mundial va generar, en el sí de la 

societat europea, una nova consciència: el terme arqueologia industrial, utilitzat 

per primera vegada a la Gran Bretanya l’any 1955, com a títol d’un article publicat 

a la revista The amateur historian, de Michal Rix (Álvarez Areces, 2008: 10). En 

aquest article es denunciava la ràpida desaparició de centenars de fàbriques 

històriques angleses, assenyalant l’existència de moviments associatius d’antics 

treballadors en defensa de la conservació d’aquests bens identitaris. El Council for 

British Archaeology (CBA) va donar, l’any 1959, la primera definició de monument 

industrial, com “qualsevol construcció o estructura fixa d'un altre gènere 

pertanyent al període de la Revolució Industrial que, bé per si sol, bé conjuntament 

a instal·lacions o equipaments essencials, il·lustra el naixement del 

desenvolupament dels processos industrials o tècnics, inclosos els mitjans de 

comunicació...” (Sánchez Mustieles, 2013: 56). 

 

L’any 1962 va esdevenir símbol de l’inici del moviment per la conservació del 

patrimoni industrial; atès que durant aquell any va haver-hi diverses 

manifestacions en contra de la demolició del pòrtic – d’estil Neoclàssic 

Internacional – de l’Estació d’Euston de la ciutat de Londres, construït l’any 1834. 

Tot i que finalment el pòrtic va ser enderrocat per complet, el moviment de 

reivindicació popular promogut per universitaris i associacions obreres va ser 

l’embrió d’una sèrie de conferències realitzades a Bristol, Bath i Ironbridge, que 

desemboquen en la primera Conferència Internacional per la Preservació del 

                                                        
96 Disponible a <http://www.deutsches-museum.de/information/wir-ueber-uns/museums-geschichte/museumsinsel> 
(Consulta el 22 de març de 2017). 
 
97 Disponible a <http://www.deutsches-museum.de/information/about-us/museums-geschichte/>(Consulta el 22 de març 
de 2017). 

http://www.deutsches-museum.de/information/wir-ueber-uns/museums-geschichte/museumsinsel
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Patrimoni Industrial, celebrada a Ironbridge l’any 1973, arribant a crear-se 

l’Association for Industrial Archaeology (Buchanan, 1974; Hudson, 1976).  

L’Ironbridge Gorge Museum Trust s’havia fundat l’any 1967 amb la finalitat de 

preservar els materials de la Revolució Industrial. Aquest emblemàtic espai – que 

atrau artistes i altres visitants des de molt abans de la seva creació – avui és 

considerat el primer destí del Turisme Industrial. L’associació que el gestiona, 

constituït sense ànim de lucre amb fins plenament educatius, es manté a través de 

la taquilla del museu, de les activitats comercial associades, subvencions i 

donacions privades. El museu gestiona 35 espais històrics (10 dels quals són 

museus) dins de l’àrea de l’Ironbridge Gorge, declarada Patrimoni de la Humanitat 

l’any 1986. L’espai inclou diverses zones arqueològiques, boscos històrics, dos 

esglésies, habitatges obrers, dos cementiris, una biblioteca per investigadors, així 

com dos albergs i un centre d’informació turística98. Es tracta del primer  museu 

industrial estès per tot un territori, i serveix de model a d’altres espais com els 

Science Centers99. El més famós exponent dels Science Centers és sens dubte 

l’Exploratorium de San Francisco. Es tracta d’un dels més cèlebres museus de 

ciència del món i pioner dels centres de ciència. Va ser creat l’any 1969 pel físic 

Frank Oppenheimer (germà de l’inventor de la bomba atòmica) i està situat en el 

que fou el Palau de Belles Arts de l’exposició Panamà- Pacífic de 1915. 

Oppenheimer es va inspirar especialment en la Children’s Gallery del Science 

Museum de Londres, el Palais de la Découverte de Paris i el Deutsches Museum de 

Munich. L’objectiu d’Oppenheiemer era que els visitants poguessin experimentar 

la ciència per tal de comprendre-la, tal com podem entendre a partir de les seves 

paraules: “Es cada vegada més necessari que el públic entengui la ciència i la 

tecnologia, ja que els seus fruits segueixen configurant la naturalesa de la nostra 

societat i influeixen sobre esdeveniments d’importància mundial. Malgrat tot, 

entre la vida i l’experiència quotidiana de la majoria de nosaltres i la complexitat 

de la ciència i la tecnologia hi ha una distància que cada dia es fa més gran” 

(Oppenheimer, 1968). 

                                                        
98 Informació disponible a la web oficial del museu, < http://ironbridge.org.uk/about-us/ironbridge-gorge-museum-trust> 
(Consulta el 23 de març de 2017). 
 
99 Aquests museus es caracteritzen per la seva manca de col·leccions i sobretot per la seva voluntat comunicativa que es 
desenvolupa a través d’una museografia totalment interactiva que fa del visitant el gran protagonista. podem considerar que 
els Science Centers, són fills de l’època dels anys seixanta del passat segle XX, moment en que es va donar una eclosió 
d’aquesta tipologia que va tenir nombrosos seguidors arreu (Bragança, 1998). 

http://ironbridge.org.uk/about-us/ironbridge-gorge-museum-trust
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Durant la dècada dels setanta, tot i que l’Arqueologia industrial se segueix 

considerant una branca jove de l’arqueologia dedicada a l’estudi de les restes 

materials de l’època de la industrialització, apareixen d’altres organismes 

preocupats no tan per la prospecció sobre el terreny i l’excavació en sí, si no pel 

passat immaterial industrial. És el cas de la Society for Industrial Archeology de 

Michigan o l’associació francesa CILAC, Comité d’Information et de Liasion pour la 

Arqueologie, l’etude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel. Un dels pares 

d’aquesta nova proposta d’estudi és Kenneth Hudson, el qual creu que la finalitat 

de l’Arqueologia industrial és la de conèixer “aspectes significatius de les 

condicions de treball, dels processos tècnics y dels processos productius” (Aguilar, 

2007: 71), una nova mirada que implica altres metodologies diferents a 

l’arqueològica; amb una aposta fonamental de les associacions locals, que poden 

donar una explicació vital del funcionament de les fàbriques, recollint la memòria 

oral dels treballadors. Les fonts documentals com arxius, revistes professionals o 

premsa de l’època, són un camp d’informació indispensable per entendre les restes 

materials de la indústria. Diverses veus del camp de l’Antropologia i d’altres 

disciplines socials manifesten la necessitat de vincular l’Arqueologia Industrial 

amb el registre material i immaterial de la societat industrial, de valorar una 

redefinició del mateix concepte.  

El debat desenvolupat durant les dècades de 1980-90, amb la incorporació d’altres 

països en procés de reconversió industrial, va substituir el terme anglosaxó 

d’Arqueologia Industrial per Patrimoni Industrial, davant l’evidència de les 

múltiples disciplines que pretenien l’estudi del passat industrial i que no eren ni 

molt menys arqueològiques, (Casanelles, 2011): els enfocaments de l’Antropologia 

(estudi dels models de vida a les societats capitalistes), la Història Econòmica 

(anàlisi de les fàbriques i de les produccions històriques), l’Arquitectura 

(descripció i estudi de les tipologies de les construccions i edificacions fabrils), la 

Geografia (modificacions del territori i fluxos de població), la Sociologia i Ciències 

del Treball (arrels, desenvolupament i efectes socials del capitalisme), la Història 

de l’Art (anàlisi dels articles produïts, imatges publicitàries i dissenys) o més 

recentment de la Museologia (sobre les formes de conservació i difusió dels bens 

culturals industrials) o fins i tot de l’Art (apreciació estètica dels mateixos bens). 

Totes elles constitueixen, a dia d’avui, un corpus teòric que permet una major 
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comprensió de la globalitat del fenomen de la industrialització, dels seus paisatges 

i les seves edificacions, i sobre com – aquesta mateixa industrialització – afecta a la 

configuració de les relacions entre la producció i la societat. 

 

 

 

2.2.2 La creació del Comitè Internacional per la Conservació i Defensa del 

Patrimoni Industrial (TICCIH) 

 

Tres anys després de la Conferència celebrada a Ironbridge va crear-se a Suècia el 

Comitè Internacional per la Conservació del Patrimoni Industrial (TICCIH), en el 

marc de la UNESCO. A principis dels anys vuitanta aquest organisme creix 

progressivament amb la incorporació de les zones més industrialitzades (Europa, 

Estats Units, Austràlia i Japó), i ja durant els anys noranta amb la presència de 

l’Europa de l’Est i Amèrica Llatina (Casanelles, 2011: 146). Des d’aleshores les 

seves activitats s’han centrat en l’organització, cada dos o tres anys, d’una 

conferència plenària en diversos països del món, on es troben professionals i 

amateurs per tal de desenvolupar una xarxa interpersonal i institucional (entre 

universitats, associacions, organismes públics de cultura, museus i empreses). Avui 

el Comitè és un instrument de comunicació eficaç que acull la participació de 60 

nacions i més de 500 membres. És, des de finals de la dècada dels vuitanta, 

organisme consultor del Consell Internacional per la Conservació i la Restauració 

de Monuments i Llocs (ICOMOS) per tal d’ajudar en la selecció de monuments, 

espais o paisatges de la indústria susceptibles d’ingressar a la Llista del Patrimoni 

de la Humanitat. Va ser el cas del Pont-Transbordador penjant de Biscaia – el 

primer del món en la seva tipologia – inaugurat l’any 1893 i declarat Patrimoni de 

la Humanitat l’any 2006100. Aquell mateix any va coincidir amb l’últim any d’Eusebi 

Casanelles i Rahola com a president del TICCIH, que a més a més ha estat director 

del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya durant tres dècades. 

Les conferències del TICCIH actuen com a fòrum per contrastar experiències, 

estudis i mètodes de reutilització del patrimoni industrial mundial.  

                                                        
100 La primera declaració d’un bé industrial com a Patrimoni de la Humanitat va correspondre a les Mines de Sal de 
Wieliczka, Polònia < http://whc.unesco.org/en/list/32>, l’any 1978. 

http://whc.unesco.org/en/list/32
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La propera conferència del TICCIH està previst que se celebri a Mèxic l’estiu de 

2017, amb el títol “Patrimoni Industrial en el segle XXI. Nous desafiaments”. 

Igualment per aquest any, el Comitè per a la història de l'electricitat i l'energia 

executarà la seva tercera escola d'estiu a la ciutat de París sobre la història de 

l'energia, dissenyat per a joves investigadors afiliats a una institució de recerca, ja 

sigui europea o de més enllà. 

 

 

 

2.2.3 Definicions de Patrimoni Industrial 

 

La Carta de Nizhny Tagil101, redactada a Moscou el 17 de juliol de 2003, pel Comitè 

Internacional per la Conservació del Patrimoni Industrial és la base conceptual 

consensuada per tal d’establir definicions, mètodes d’estudi i objectius, en el 

procés de conservació del patrimoni industrial. En el seu preàmbul, aquest 

document emmarca el context de la Revolució Industrial, reconeixent que tots els 

testimonis i formes heretades d’aquest procés tenen un valor universal i han de ser 

estudiades i conservades. El contingut de la Carta de Nizhny Tagil es distribueix en 

set capítols: definició de patrimoni industrial; valors del patrimoni industrial; 

importància de la identificació; l’inventari i la investigació; protecció legal; 

preservació i conservació; educació i formació; interpretació i preservació. El 

patrimoni industrial s’aborda des d’una perspectiva global, molt més enllà d’allò 

estrictament monumental i dels elements purament físics, especificant la 

importància fonamental dels testimonis i memòries, els aspectes socials i la seva 

relació amb el medi natural: 

 

“El patrimoni industrial es compon de les restes de la cultura industrial que 

posseeixen un valor històric, tecnològic, social, arquitectònic o científic. Aquestes 

restes consistent en edificis i maquinària, tallers, molins i fàbriques, mines i llocs 

per processar i refinar, magatzems i dipòsits, llocs on es genera, es transmet i s'usa 

energia, mitjans de transport i tota la seva infraestructura, així com els llocs on es 

                                                        
101 Carta de Nizhny-Tagil sobre el Patrimonio Industrial, Comité Internacional per la Conservació del Patrimoni Industrial, 
Moscou, 17 de juliol de 2003. Disponible a https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf (Consulta 
el 24 de març de 2017). 

https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf
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desenvolupen les activitats socials relacionades amb la indústria, com ara 

l'habitatge, el culte religiós o l'educació” (VVAA, 2003: 1). 

Es posa en evidència, per tant, el caràcter de conjunt dels elements industrials, els 

quals formen part del mateix procés productiu i necessiten ser contextualitzats 

perquè així pugui apreciar-se la seva funcionalitat. Tot i que aquesta definició se 

centra en les restes materials de la industrialització, el seu caràcter s’amplia en la 

descripció dels valors que aquest patrimoni transmet: 

 

“El patrimoni industrial té valor social com a part del registre de vides d'homes i 

dones corrents, i com a tal, proporciona un important sentiment d'identitat. 

Posseeix un valor tecnològic i científic en la història de la producció, l'enginyeria, la 

construcció, i pot tenir un valor estètic considerable per la qualitat de la seva 

arquitectura, disseny o planificació” (VVAA, 2003: 2). 

També s’assenyala la profunda interdependència dels valors intangibles102 amb les 

restes materials: el seu entramat (components, maquinària, funcionament) en el 

paisatge industrial, la documentació escrita, així com els registres audiovisuals o 

sonors de testimonis i memòries de les persones. La Carta indica igualment que la 

raresa – en termes de supervivència de processos particulars, tipologies de llocs o 

paisatges – afegeix un valor particular i ha de ser avaluada de forma meticulosa. 

 

Tot aquest conjunt de precisions conceptuals varen ser desenvolupades en un nou 

document, l’any 2011, el qual va ser aprovat i publicat a la 17ª Assemblea General i 

Simposi Científic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), 

celebrada el 28 de novembre de 2011 a Dublín, sota el nom de “Patrimoni com a 

motor del desenvolupament”. Els Principis Comuns d’ICOMOS-TICCH per la 

Conservació del Patrimoni Industrial: llocs, construccions, àrees i paisatges 

(denominats Principis de Dublín) 103  demostren el nivell de sensibilització i 

preocupació de la comunitat cultural i científica internacional sobre la importància 

de la conservació i valorització del patrimoni industrial. En aquest document són 

evidents alguns avenços conceptuals des de la Carta de Nizhny-Tagil, reiterant, 

                                                        
102 Observis que la Carta de Nizhny-Tagil assenyala l’aportació dels valors intangibles a la contrucció de la identitat dels 
pobles. 
 
103  http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf 
(Consulta el 25 de març de 2017). 

http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf
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però també perfeccionant els posicionaments de la Convenció Per la Salvaguarda 

del Patrimoni Immaterial (UNESCO, 2003). En una nova definició, el patrimoni 

industrial integra: 

“...llocs, estructures, conjunts, àrees i paisatges així com la maquinària relacionada, 

objectes o documents que atorguen evidència de processos de producció 

industrials passats o presents, l’extracció de les matèries primeres, la seva 

transformació en bens de consum, i les fonts d’energia i les infraestructures de 

transport relacionades. L’herència de la indústria reflexa la profunda connexió 

entre el context cultural i natural, en tant que processos industrials – ja siguin 

antics o moderns – dependents dels recursos naturals, energia i xarxes de 

transport per produir i distribuir productes en majors mercats. Inclou tant les 

restes materials – mobles o immobles – com les dimensions intangibles tals com 

els coneixements tècnics (Know-how), l’organització del treball i els treballadors, i 

el complex llegats socials i cultural que va conformar les vides de les comunitats i 

va portar grans canvis en l’organització del conjunt de la societat i del món en 

general” (VVAA, 2011a: 1).  

 

L’existència d’una herència industrial determinada indica la construcció d’una 

identitat particular, de la qual la cultura del treball és part fonamental. Per aquest 

motiu la conservació d’espais industrials requereix un profund coneixement dels 

propòsits pels quals va ser construït, i dels diferents processos industrials que s’hi 

varen portar a terme, donat que “les habilitats humanes involucrades en molts 

processos industrials antics o obsolets són un recurs críticament important, la 

pèrdua del qual pot ser irreparable; per tant es fa imprescindible la necessitat de 

registrar-los i transmetre’ls a les noves generacions, promovent-se la conservació 

dels registres documentals, els arxius de les empreses, els plans de construcció, 

així com les mostres de productes industrials” (VVAA, 2011: 2)”. 

En el seu global el Patrimoni Industrial es tracta d’una manifestació cultural encara 

viva, generadora de símbols propis catalitzadors (en la necessitat humana de la 

representació) d’aquests components immaterials. La cultura del treball és 

interioritzada en els individus i compartida pels membres d’una col·lectivitat; és 

viscuda, remet a la biografia individual i a la col·lectiva, es transmesa i recreada en 

temps present, preservada tradicionalment per la comunitat, conformant creences 
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i jerarquies socials; està ritualitzada en actes participatius com les reunions i les 

festes o les formes d’alimentació – que tenen un efecte regenerador de l’ordre 

social – i també està interconnectada, com no, amb la dimensió material de la 

cultura, a través de construccions i artefactes. Tot això és fonamental per la 

cultura, i com a tal ha de ser registrat i conservat. Els objectes, arxius, centres 

històrics i paisatges són l’única garantia de transmissió de la simbologia d’un 

patrimoni intangible construït, lligat, ritualitzat, experimentat i representat a 

través d’objectes i entorns espacials concrets, que no estan essent protegits. Les 

indicacions d’ICOMOS-TICCIH són clares al respecte: “La preservació in situ ha de 

considerar-se sempre com a prioritària. Desmantellar i reubicar un edifici o una 

estructura només és acceptable quan és precís destruir el lloc per imperioses 

necessitats socials o econòmiques”. Aquesta premissa no només és 

conservacionista, sinó que s’orienta a la utilitat del bé cultural com una eina de 

desenvolupament: “el patrimoni històric pot tenir un paper important en la 

recuperació econòmica de les àrees deteriorades o en clara decadència. La 

continuïtat que implica la reutilització pot aportar estabilitat psicològica a les 

comunitats que s’enfronten al sobtat final d’una activitat productiva històrica” 

(VVAA, 2011: 2). 

 

A nivell de l’estat espanyol, el Pla Nacional de Patrimoni industrial104 distingeix tres 

grups de bens culturals industrials: els bens immobles, els mobles i els immaterials 

(IPCE, 2011:9-10). Els bens immobles es diferencien en quatre tipologies: els 

Elements Industrials, que “pel seu valor històric, arquitectònic, tecnològic o social 

siguin testimoni suficient d’una activitat industrial a la qual poden exemplificar”, 

els Conjunts Industrials, “ en els quals es conserven els components materials i 

funcionals, així com la seva articulació; és a dir, constitueixen una mostra coherent 

i representativa d’una determinada activitat industrial, com és, per exemple, una 

fàbrica”; els Paisatges Industrials, que ”són de caràcter evolutiu i a través d’ells es 

conserven en el territori els components essencials dels processos de producció 

d’una o varies activitats industrials, constituint un escenari privilegiat per 

l’observació de les transformacions i els usos que les societats han fet dels seus 

                                                        
104 Des de l’any 2000 està en marxa a l’estat espanyol l'anomenat Pla Nacional de Patrimoni Industrial, gestionat per la 
Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals a través de l'Institut del Patrimoni Històric Espanyol. Disponible a 
http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf (Consulta el 26 de març de 2017). 

http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf
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recursos”, i els Sistemes i Xarxes Industrials, “pel transport de l’aigua, energia, 

mercaderies, viatgers, comunicacions, etc., que constitueixen per la seva articulació 

complexa i els seus valors patrimonials un testimoni material de l’ordenació 

territorial, de la mobilitat de persones, idees o mercaderies o de l’art de construir 

l’obra pública del període contemporani”. 

Entre els bens mobles s’assenyalen quatre tipologies generals: els Artefactes, 

formats per “mecanismes destinats a l’obtenció, transformació i conducció de 

substàncies, a la producció d’energia o al transport i a la comunicació”; els 

Utillatges, “eines necessàries pel desenvolupament dels procediments tècnics 

associats a les activitats econòmiques”; el Mobiliari, “accessoris de l’entorn socials 

del treball”, incloent també “els bens d’equipament moble dels espais de 

residència, gestió, assistencial o de oci relacionats amb els establiments industrials, 

vestimentes...”, i per últim, els Arxius, formats per “documents escrits o 

iconogràfics generats per les activitats econòmiques i les relacions industrials. 

S’inclouen en aquest apartat els fons bibliogràfics relacionats amb la cultura del 

treball. El registre de les fonts orals i visuals es considera prioritari degut a la seva 

fragilitat i perill de desaparició”. 

 

Entre els bens immaterials, s’hi troben “les entitats de memòria industrial, aquells 

testimonis, institucions o col·leccions unitàries que per la seva rellevància suposen 

part integral de la memòria històrica associada a un sistema de treball, disciplina 

científica o activitat investigadora relacionada amb la Cultura del Treball”. 

 

Puntualment cal assenyalar que el Pla Nacional de Patrimoni Industrial delimita el 

seu estudi a les manifestacions compreses entre la segona meitat del segle XVIII, 

fins el moment en què la mecanització és automatitzada de forma total (IPCE, 

2011:10). Al mateix temps deixa ben clar que el patrimoni industrial és quelcom 

més que el registre de les màquines i els edificis aïllats; l’expansió del seu univers 

queda clarificada en la següent definició del PNPI: 

“S’entén per patrimoni industrial el conjunt dels bens mobles, immobles, i sistemes 

de sociabilitat relacionats amb la cultura del treball que han estat generats per les 

activitats d’extracció, de transformació, de transport, de distribució i gestió 

generats pel sistema econòmic sorgit de la Revolució Industrial. Aquests bens 
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s’han d’entendre com un tot integral compost pel paisatge en el que s’insereix, les 

relacions industrials en les quals s’estructuren, les arquitectures que els 

caracteritza, les tècniques utilitzades en els seus procediments, els arxius generats 

durant la seva la seva activitat i les seves pràctiques de caràcter simbòlic” (IPCE, 

2011:9). 

Finalment per tancar el bloc de definicions del Patrimoni Industrial, el sociòleg 

Antonio Muñoz Carrión de la Universitat Complutense de Madrid, propugna una 

visió no fragmentada en la divisió material/immaterial del patrimoni industrial, i 

ens introdueix en les actuals perspectives sobre el tema: 

 

“(...) allò que s’ha decidit denominar patrimoni cultural industrial, suposa una 

relació entre la dimensió material, l’organització social afectada i la creativitat 

produïda per les societats tecno-industrials sorgides aproximadament a partir de 

la primera meitat del segle XVIII, però també es configura com a tal en relació amb 

els seus artefactes, les seves fonts d’energia o els seus espais de producció 

industrial” (Muñoz Carrión, 2012: 46). 

 

 

 

2.2.4 El Pla Nacional de Patrimoni Industrial 

 

El Pla Nacional de Patrimoni Industrial pretén salvaguardar un important passat 

de la nostra història. És d'àmbit estatal i compta amb la coordinació dels governs 

autonòmics. Pretén instrumentar una sèrie de mesures que facin possible aquest 

objectiu i convertir el patrimoni industrial en un factor de desenvolupament 

econòmic i social d'escala local. La base legal d'aquest pla és la Llei 16/1985105. 

 

Com assenyalen M. Linarejos Cruz, D. Fernández-Posse, A. Humanes i R. de la 

Mata106, precursors del Instituto del Patrimonio Histórico Español, la necessitat del 

                                                        

105  Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Disponible a 
http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf (Consulta el 25 de març de 2017). 

106 CRUZ PÉREZ, MARIA; FERNÁNDEZ POSSE, MARIA DOLORES; HUMANES, ALBERTO y DE LA MATA, RAMÓN. “El Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial” en ÁLVAREZ ARECES, M. A. (coord.). Patrimonio industrial: lugares de la memòria. Proyectos de 
reutilización en industrias culturales. Turismos y museos. A: Colección Los Ojos de la Memoria, 2 (2002), p. 43-51. (Consulta el 
26 de març de 2017). 
 

http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
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Pla Nacional es justificava, una vegada entesa la importància històrica d'aquest 

tipus de patrimoni, a la precarietat a que està sotmesa aquest tipus de patrimoni i 

que es deu, entre altres factors, a: 

 

 El gran número d'elements a conservar. 

 

 Bens subjectes a una continua transformació. 

 

 La seva tendència a la obsolescència i, per tant, a una immediata absència 

de rendibilitat econòmica per als seus propietaris. 

 

 La seva freqüent ubicació en espais urbans privilegiats d'un alt valor 

econòmic per a l'activitat immobiliària. 

 

 Amb freqüència, ocupació de grans superfícies de sol d'un únic propietari. 

 

 En quant a runes industrials, una absoluta desprotecció legal. 

 

 Una absència quasi absoluta de sensibilitat social cap a aquest tipus de 

patrimoni que també influeix a les administracions públiques implicades a 

la seva recuperació. 

 

 Les dificultats que planteja una recuperació integral de tots els seus 

elements originaris. 

 

 La carència i/o la disparitat de criteris entorn a la seva conservació o la seva 

destrucció. 

 

El patrimoni industrial s'identifica amb les restes materials heretades de les 

activitats industrials que s'han desenvolupat en el passat o que es desenvolupen en 
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l'actualitat. Actualment, tant en els aspectes socials com tècnics i arquitectònics, la 

seva valoració és cada vegada més reconeguda i comunament acceptada com una 

part important del que s’anomena patrimoni cultural, entenent que aquest últim 

resulta de la juxtaposició i superposició d'herències materials dipositades per cada 

civilització i grup social en la fase corresponent d'organització del territori. En 

aquest sentit, els elements patrimonials heretats de la indústria són un clar 

exemple de la manera com un determinat grup social ha utilitzat i organitzat el 

territori al llarg del temps. 

 

Freqüentment, la seva anàlisi apareix vinculat a les zones urbanes, dipositàries de 

gran part de les activitats secundàries en el procés industrialitzador i àrees 

privilegiades en els estudis de geografia respecte a les qüestions patrimonials. I en 

aquest context, un aspecte que nodreix gran part d'aquests estudis és la 

reutilització d'edificis industrials com un dels aspectes del procés de reconversió 

del sòl industrial a la ciutat postindustrial. En l'àmbit europeu moltes ciutats 

alberguen “ruïnes” poc antigues i fins fa poc infravalorades, el valor arquitectònic i 

històric de les quals va ser redescobert després de la violenta transformació del 

paisatge urbà causada per la Segona Guerra Mundial i les reconversions industrials 

que van tenir lloc en les últimes dècades. Són, per això, variats els exemples 

d'instal·lacions industrials reconvertides en llocs d'oci107que han permès mantenir 

i conservar els vestigis materials alhora que han servit per assegurar la 

pervivència de la memòria en nombrosos territoris, i que no sempre es 

restringeixen a un territori urbà. Espais hereus del procés de industrialització que 

alberguen complexos fabrils, edificis, conques mineres, etc., i han quedat obsolets 

en no poder adequar-se a les exigències tecnològiques actuals, constituint un 

patrimoni impossible d'atendre fora d'una perspectiva territorial. 

 

D'altra banda, la revisió teòrica a la qual avui se sotmeten els estudis sobre 

patrimoni ens ofereix una perspectiva molt més àmplia que en el passat. Superada 

l'atenció cap a l'objecte concret, avui el propi territori és considerat com a 

patrimoni. El seu objecte d'estudi s'amplia i s'han de prendre en compte no només 

els objectes útils i eines de producció, o les construccions de caràcter industrial, 

                                                        
107 Veure La Tate Modern com a model (Capítol I). 
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sinó tot el que fa al seu entorn físic, al conjunt de coneixements de tècniques i 

formes de vida que l'activitat industrial tanca. La sensibilització de l'opinió pública 

al respecte i, per supòsit, l'aplicació de polítiques de protecció i revitalització es 

plantegen com dos aspectes essencials per rendibilitzar aquest recurs. Un recurs 

que, amb capacitat d'ús, és susceptible de tenir una consideració com a bé 

econòmic, col·lectiu i únic. 

 

 

 

2.2.5 El marc jurídic: responsabilitats i competències dels municipis 

 

Els municipis tenen l’obligació de protegir i conservar el seu patrimoni, com a part 

integrant dels béns culturals de Catalunya. Aquest precepte emana de dues lleis 

fonamentals: la Constitució espanyola108 ( art. 44, art. 46, art 148.3, 16 i 22, art. 

149.1., 149.28, 149.2) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya109 ( art. 22, 44, 46, 54, 

84, 127). 

 

Els instruments legals amb què compten els ajuntaments per protegir i conservar 

aquest patrimonis són, fonamentalment, tres tipus de lleis: les Lleis i Decrets de la 

Generalitat de Catalunya que regulen diferents àmbits del patrimoni cultural, la 

legislació urbanística i les lleis de règim local. 

 

La Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre110, proporciona 

una sèrie de conceptes sobre el Patrimoni Cultural que resulten molt útils per 

emmarcar els objectius de qualsevol política de gestió del patrimoni cultural local. 

 

L’article 1.2 defineix allò que es considerar patrimoni cultural català:  

 

                                                        
108  Constitució espanyola, Parlament de Catalunya, 2012 (segona edició) Disponible a 
<http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf> (Consulta el 27 de març de 2017). 
 
109 Estatut d’Autonomia de Catalunya, apartat de Legislació sobre Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura. Barcelona, 2016 (cinquena edició). Disponible a http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf  
(Consulta el 27 de març de 2017). 

 
110 Disponible a <http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/llei_09_1993.pdf> (Consulta el 29 de març de 
2017).  

http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/llei_09_1993.pdf
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“Són tots aquells béns immobles o mobles, que tenen un valor històric, artístic, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, 

científic o tècnic, mereixedors d’una protecció i d’una defensa especials” (art. 1.2). 

 

El preàmbul i l’article 3.1 de la llei justifiquen la responsabilitat de les 

administracions públiques respecte al patrimoni: 

 

“El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria i identitat 

d’una col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència 

insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions 

futures. La protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió del 

coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que 

tenen els poders públics. (...) L’administració local de Catalunya, d’acord amb la 

legislació local i amb aquesta Llei, assumeix importants atribucions de protecció 

del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències”. (Preàmbul)  

 

“Els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, tant 

públic com privat, situat en el seu terme municipal, i per a la protecció, la 

conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, com també 

estimular la participació de la societat en la tasca de protecció”( art. 3.1). 

 

D’altra banda, la mateixa Llei de Patrimoni Cultural Català també dicta l’obligació 

de col·laborar entre diferents institucions a escala supramunicipal, incorporant 

sempre la ciutadania i preveient possibles situacions de risc: 

 

“En l’exercici de llurs competències respectives, l’Administració de la Generalitat, 

els consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del 

patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, 

l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, i han d’estimular la 

participació de la societat, per la qual cosa s’han de dotar dels mitjans materials i 

personals adequats” (art. 1). 
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“Les administracions públiques han de col·laborar perquè les competències 

respectives siguin exercides, en l’àmbit d’aquesta Llei, de la millor manera 

possible” (art 2). 

 

“Els consells comarcals i els ajuntaments han de comunicar immediatament a 

l’Administració de la Generalitat qualsevol situació de perill en què es trobin els 

béns integrants del patrimoni cultural” (art. 3). 

 

“L’Administració de la Generalitat ha d’informar els consells comarcals i els 

ajuntaments corresponents de les actuacions que dugui a terme en aplicació 

d’aquesta Llei” (art 4). 

 

En aquesta mateixa línia – sobre l’obligatorietat de cooperació entre diferents 

organismes –, la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol també es pronuncia: 

 

“Els ajuntaments cooperaran amb els organismes competents per a l'execució 

d'aquesta llei en la conservació i custòdia del patrimoni històric espanyol comprès 

en el seu terme municipal, adoptant les mesures oportunes per evitar el seu 

deteriorament, pèrdua o destrucció. Notificaran a l'Administració competent 

qualsevol amenaça, dany o pertorbació de la funció social que aquests béns 

pateixen, així com les dificultats i necessitats que tinguin per a la cura d'aquests 

béns. Exerciran així mateix les altres funcions que tinguin expressament atribuïdes 

en virtut d'aquesta Llei” (art. 7). 

 

 

 

2.2.6 El marc legal de protecció del Patrimoni Cultural  

 

Tal i com ha quedat demostrat en el present capítol del treball, la importància dels 

béns culturals es troba clarament reconeguda per la Llei del Patrimoni Cultural 

Català que, recollint l’esperit de la Convenció de l’Haia, queda encapçalada amb la 

següent declaració:  
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“El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria i 

d’identitat d’una col·lectivitat nacional (...) Els béns que l’integren constitueixen 

una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les 

generacions futures. La protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la 

difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions 

fonamentals que tenen els poders públics”. 

 

Segons aquesta Llei (art.1):  

 

“El patrimoni cultural català és integrat per els béns mobles i immobles relacionats 

amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, 

científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que 

puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser tramesos en les millors 

condicions a les generacions futures”. 

 

La Llei de Patrimoni Cultural Català estableix dues categories clarament 

diferenciades de protecció: els béns culturals d’interès nacional (BCIN) i els béns 

catalogats (BCIL) i els espais de protecció arqueològica (EPA). 

 

Els béns culturals d’interès nacional (BCIN) queden definits a la Llei 9/93 com “els 

béns més rellevants del patrimoni cultural català”. Aquestes categories del 

patrimoni tenen per objectiu garantir la preservació, protecció i difusió del 

patrimoni de Catalunya. Per tal de poder actuar sobre qualsevol dels elements del 

patrimoni catalogat cal sol·licitar autorització a la Direcció General del Patrimoni 

de Cultura. 

 

Els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i la seva significació i 

importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès 

nacional han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (art. 15). 

 

Els béns culturals d’interès local (BCIL) es defineixen com a “béns catalogats de 

menor rellevància en relació el conjunt del patrimoni cultural català”. Tal vegada 

s’hi reconeix, de forma explícita, les competències atorgades als ajuntaments en 
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matèria de protecció del patrimoni. També és de destacar que, l’existència 

d’aquesta figura de protecció, permet interrelacionar-la amb els règims de 

protecció existents en la legislació urbanística municipal. 

 

Es consideren espais de protecció arqueològica (EPA) els llocs que no han estat 

declarats d’interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics 

o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o 

paleontològiques. D’una forma molt explícita la Llei crea una nova figura de 

protecció denominada espais de protecció arqueològica que equival a la categoria 

de BCIL o Bé Catalogat. Les EPA gaudeixen d’un marcat caràcter de protecció 

preventiva. La localització i delimitació d’una EPA no és arbitrària sinó que pot 

respondre a l’existència de dades orals, materials o documentals que hi situen 

restes arqueològiques o paleontològiques. Aquesta categoria es correspon al que 

tradicionalment s’ha denominat jaciment o zona expectativa arqueològica. 

 

 

 

2.2.7 La dimensió territorial i paisatgística 

 

Tal i com assenyala l’arquitecte Alberto Humanes, l’edifici industrial rarament 

apareix de forma aïllada, sinó unida a d’altres construccions que es relacionen unes 

amb les altres dins del procés productiu, formant conjunts industrials. La fàbrica és 

considerada com lloc simbòlic del complex sistema de relacions entre territori, 

societat i individu: 

 

“En la seva consideració patrimonial, la fàbrica (...) ha d’entendre’s com el 

“baricentre d’un sistema”, que congrega, per estricte connexió funcional, conjunts 

fabrils, grans màquines, tallers, magatzems, habitatges, economats, fondes, escoles, 

carrers i places, jardins, espais d’oci i de culte... fins arribar a formar estructures 

urbanes complexes que defineixen autèntiques “ciutats industrials”, i que en molts 

casos es connecten amb altres o amb els punts de subministrament o transport, 

estenent-se per un territori, fins formar allò que el pla ⦋PNPI⦌ denomina paisatges 

industrials” (Humanes, 2007: 46). 
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El desenvolupament dels estudis del paisatge es vinculen a partir de la Segona 

Guerra Mundial a avenços tècnics com la fotografia aèria, les noves tecnologies 

cartogràfiques, de fotointerpretació i teledetecció, prospeccions geofísiques, etc., 

així com a les corrents de pensament ecològic, expandint l’abast dels estudis del 

patrimoni industrial, que s’emmarquen dins d’un patrimoni més ampli: el propi 

territori. La influència dels enfocaments de la Geografia en el desenvolupament de 

l’Antropologia és la causa de l’aparició d’una Antropologia filosòfica del paisatge, 

àmpliament difosa des de mitjans dels anys vuitanta. Les propostes conceptuals i 

metodològiques d’aquesta branca se centren en l’anàlisi, a través de la cultura 

material, de l’evolució de les relacions de l’home amb el seu entorn. Estudia la 

dimensió espacial dels grups humans, per tal de determinar les causes i els models 

de transformació dels espais geogràfics al llarg del temps, així com els significats 

culturals d’aquestes transformacions (Espinosa i Rubio, 2014: 31).        

El territori té una doble naturalesa: d’una banda, l’escenari o el marc on es 

desenvolupa la vida de les comunitats humanes (espais de comunicació); de l‘altra; 

l’espai dels recursos (o els obstacles) per la supervivència de les mateixes, 

indissociables de les seves necessitats i capacitats. Se supera així la tradicional 

preferència de l’artefacte en els estudis de l’Antropologia geogràfica.     

 

“La cultura territorial és el patrimoni a la vegada més bàsic i complex d’una 

societat, on se citen les respostes primàries de qualsevol comunitat  als recursos 

que troba en el seu propi espai vital, i on s’acumulen experiències errades i 

exitoses que acaben creant els productes més complexes: els paisatges” (Ávarez 

Areces, 2012: 26). 

 

El territori, i els seus paisatges, és patrimoni en tant que és un producte històric de 

l’acció humana sobre el medi natural. Això implica superar la concepció parcial 

dels bens culturals com elements singulars ubicats en l’espai geogràfic, per 

estendre’s a les complexes trames de relacions que estructuren i donen forma 

concreta a un territori, en el qual els diversos elements patrimonials adquireixen 

tot el seu sentit funcional i interpretatiu. Es tracta, una vegada més, de considerar 

el context en totes les seves dimensions temporals, espacials i socials, sense els 
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quals els objectes queden desvirtuats; el territori (i els seus paisatges) funciona 

com un enorme arxiu històric capaç d’emmagatzemar tot tipus d’esdeveniments: 

“El valor del patrimoni industrial no resideix tant en els seus valors econòmics, 

tècnics, socials o estètics, sinó en que per si sol constitueix història i espai, història 

i societat, història i tècnica, en definitiva és espai social més territori. Els paisatges 

industrials posseeixen més vida que els objectes que, un a un, hi queden inserits, i 

quan les societats que els originen desapareixen, com passa igualment amb els 

seus procediments, en aquests paisatges trobem l’empremta viva d’aquells 

testimonis i d’aquells processos” (IPCE, 2011: 4). 

Més enllà del seu valor com a document, els geògrafs han contribuït a que els 

vestigis de la industrialització s’analitzin – i es potenciïn –  en el seu context 

espacial, “de forma que arribin a ser un element a considerar en l’ordenació, la 

planificació i les estratègies del desenvolupament territorial en la seva triple 

condició de recurs, memòria del lloc i senya d’identitat col·lectiva” (Benito del 

Pozo, 2002: 213). El Manifest per una Nova Cultura del Territori (Madrid, 2006), 

firmat pel Col·legi de Geògrafs i l’Associació de Geògrafs Espanyols, reconeix la 

realitat complexa i fràgil del territori pel seu caràcter de be no renovable, essencial 

i limitat, instant a les administracions a la seva gestió d’acord amb els tractats 

internacionals en matèria de territori, paisatge i desenvolupament sostenible111”. 

En relació amb l’objecte d’estudi, el Mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya, 

elaborat conjuntament entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ofereix com a 

element diferenciador l’interès per considerar al propi territori com a patrimoni, 

com a llegat o herència del que forma part el patrimoni de les Tres Xemeneies, 

interpretant el seu territori – i el paisatge – com un producte cultural i una 

oportunitat de revalorització de la dimensió local. 

 

En el segle XXI el patrimoni cultural queda vinculat al patrimoni natural, en una 

nova orientació macro-espacial de l’apreciació dels bens patrimonials. El patrimoni 

és, a la vegada, cultura i naturalesa. Aquesta ambivalència queda recollida en la 

pròpia definició que la Unió Europea fa del paisatge: “qualsevol part del territori 

                                                        
111 Principis Directors pel Desenvolupament Territorial Sostenible del Continent Europeu (Hannover, 2000) i Convenció 
Europea del Paisatge (Florència, 2000). 
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tal com el percep la població, el caràcter del qual sigui el resultat de l’acció i la 

interacció de factors naturals i/o humans” (del Preàmbul del Conveni Europeu del 

Paisatge, 2000). La seva capacitat d’evocació, el seu interès plàstic (no sempre 

plaent) creix amb el coneixement dels processos geològics i culturals que els 

conformen. El paisatge és una “mirada” concreta (que no només veu, sinó que 

també olora, escola i toca) al territori; implica per tant una subjectivitat (o punt de 

mira), amb unes coordenades espacio-temporals concretes, i unes coordenades 

culturals també concretes, potser menys evidents, però que condicionen la 

percepció. El paisatge és un constructe cultural, el qual habiten el nostre sentit del 

lloc i la memòria. I és el paisatge quotidià el que reflexa més intensament qui som, 

en tant que també és el “magatzem de memòries privades i col·lectives” (Taylor, 

2008: 1-2). 

A l’estat espanyol, el Plan Nacional de Paisaje Cultural va aprovar-se pel Govern en 

una sessió del Consejo de Patrimonio Histórico, celebrada a Madrid l’any 2012. En 

el document, el paisatge cultural és definit com la manifestació formal de l’acció 

humana en un territori concret que pot ser percebuda i interpretada i posseeix dos 

dimensions: temporal i espacial; és el “resultat de la interacció en el temps de les 

persones i el medi natural, l’expressió del qual és un territori percebut i valorat per 

les seves qualitats culturals, producte d’un procés i suport de la identitat d’una 

comunitat”. En aquest sentit, és “una realitat dinàmica, resultat dels processos que 

es produeixen al llarg del temps en un territori, i complexa perquè la integren 

components naturals i culturals, materials i immaterials, tangibles i intangibles112”. 

 

El paisatge cultural està sempre en construcció, atès que és el resultat de la seva  

interacció amb la societat. Per a Ken Taylor, el paisatge és “un mirall de les nostres 

memòries i mites codificats, amb significats que poden ser llegits i interpretats”; 

per a Simon Schama, “abans que repòs dels sentits, el paisatge és el treball de la 

ment. El seu escenari està construït a parts iguals d’estrats de memòria i capes de 

roca (Taylor, 2008: 2-3). El paisatge supera la visió romàntica que l’adscrivia 

únicament a les imatges d’una naturalesa poc antròpica. Així, en el context del 

Consell d’Europa es recalca també que el paisatge és “un element important de la 

qualitat de vida de les poblacions de qualsevol lloc: en els medis urbans i rurals, en 

                                                        
112 Disponible a <http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html> (Consulta el 5 d’abril de 2017).  

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html
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les zones degradades i de gran qualitat, en els espais de reconeguda bellesa 

excepcional i en els més quotidians” (Conveni Europeu del Paisatge, 2000: 1). 

Lluny queda el valor atorgat al paisatge com a identitat col·lectiva en les doctrines 

nacionalistes, en les que el territori és més important que els seus propis ciutadans 

(Fernández, 2006: 105).  

El citat Conveni, segons indica també en el seu Preàmbul, neix amb la intenció de 

respondre a l’aspiració general de “gaudir de paisatges de gran qualitat” i de 

participar activament en el desenvolupament dels paisatges, conscients de que 

l’evolució de les tècniques de producció agrícola, forestal i industrial, així com en 

matèria d’ordenació regional i urbanística, transport, infraestructura, turisme i oci 

i, a nivell més general, els canvis en l’economia mundial estan accelerant en molts 

casos la transformació dels paisatges”. Aquest darrer fet apel·la als estrets vincles 

del patrimoni industrial amb el lloc, per la seva natural dependència de les fonts 

d’energia, del subministrament de materials, les vies de transport, la concentració 

de mà d’obra, etc. En les societats contemporànies, els vestigis de l’activitat 

industrial formen part constitutiva dels paisatges. 

Avui, el patrimoni industrial és considerat un recurs pel desenvolupament del 

territori; un recurs “que és sociocultural perquè la població així ho reconeix però 

que també és econòmic, i un component del paisatge, el qual li atorga identitat i el 

caracteritza, entenent el paisatge com a producte de la memòria col·lectiva que 

cada societat ha desenvolupat” (Cañizares, 2011a: 4). En relació amb aquesta 

perspectiva territorial, i a la regeneració urbana que se’n deriva, el patrimoni 

industrial també pot interpretar-se com un medi per la dinamització cultural de les 

àrees deprimides pel tancament i abandonament de l’activitat productiva (Aguilar, 

2003; Álvarez Areces, 1992, 2002 i 2003; Benito del Pozo, 2010; Cañizares, 2008, 

2010 i 2011a). 

Aquesta aproximació supera de llarg el concepte d’aprofitament turístic 

considerant el patrimoni industrial com una herència, no només tècnica o 

econòmica sinó també humana i social. Les restes industrials es consideren part de 

la nostra identitat cultural i són objecte de demanda i consum. El creixent 

problema del sòl coincideix en el temps amb el desenvolupament d’una nova 

sensibilitat ambiental i una major participació de la ciutadania en la presa de 

decisions, també en la matèria del patrimoni cultural. Aquesta triple vessant 
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(territori, desenvolupament sostenible i participació ciutadana) han estat també 

els puntals del darrer Congrés Internacional del TICCIH, que va tenir lloc a Lille 

(França) el setembre de 2015, en el qual va abordar-se com les pràctiques de 

conservació del patrimoni industrial poden contribuir a les demandes 

contemporànies: desenvolupament sostenible, regeneració urbana, invenció 

arquitectònica, economia local, cultura i educació. 

 

 

 

2.2.8 La Memòria del Treball 

 

La relació existent entre Tecnologia i Societat complementa l’estudi dels avenços 

tecnològics i científics. Les Ciències Socials (Antropologia, Sociologia del Treball i 

Geografia Cultural) i la Filosofia enfoquen aspectes fonamentals per la comprensió 

global del fenomen de la industrialització i el capitalisme. Per l’antropòleg Bryan 

Pfaffenberg, la tecnologia, definida antropològicament, “no és cultura material sinó 

més aviat un fenomen social total, un fenomen que casa allò material , allò social i 

allò simbòlic en una complexa xarxa d’associacions”; en aquest sentit, la 

construcció de la tecnologia mai és un simple desplegament de materials i 

tècniques, sinó que “és també la construcció d’aliances socials i econòmiques, la 

invenció de nous principis legals per les relacions socials, i l’aproximació a nous i 

poderosos paradigmes d’índole cultural” (Pfaffenberger, 1988: 249).  

 

La memòria del treball, materialitzada, institucionalitzada o encarnada en persones 

ens orienta a considerar el monument industrial com una ocasió per la reflexió (de 

la traducció literal de la paraula alemanya Denkmal, lloc per pensar); una reflexió 

“que propiciï la vinculació d’uns sabers cada vegada més complexos i 

interdisciplinaris, amb una major capacitat de prendre decisions, en les quals hi 

participen, en primer lloc, les persones afectades, per tal d’enfortir la nostra 

identitat com a persones i com a ciutadans i ciutadanes amb història” (Castillo, 

2008: 37). 

La fàbrica, colònia o ciutat industrial és estudiada com a espai del conflicte, 

conflicte present (Castillo, 2004 i 2008; Lefevre, 1974), un espai on es confirma la 
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necessitat d’extreure els aspectes econòmics i socials que contenen les restes 

materials lligades a la industrialització, pel qual és resulta indispensable l’anàlisi 

dels arxius empresarials, l’habitatge obrer, els espais de reunió i oci, els transports, 

la vestimenta, la dieta, les costums i rituals dels treballadors; abarcant qüestions 

de continuïtat i de canvi, producció i consum, classe, gènere, status, poder i 

identitat. Tot això forma part indissociable dels paisatges industrials. Segons José 

Ignacio Homobono113 la missió dels museus i centres d’interpretació de la 

indústria consisteix en mantenir el llaç entre passat i futur. Per tal de fer-ho 

possible cal explicar les condicions socials i intel·lectuals necessàries per la 

consecució del progrés tècnic. Descobrir, tant en el domini de les tècniques com en 

el de la vida quotidiana, els models a partir dels quals els nostres ancestres 

s’adapten al medi ambient, generant l’estil de vida d’un grup, la seva visió del món i 

comportaments associats, conscients i inconscients; és a dir, “la seva manera 

d’existir, conformada i i consolidada a través d’accions repetides, de processos 

empírics, vells mètodes, receptes, rutines, sobre tot un patrimoni del savoir faire 

que es transmet de generació en generació” (Homobono, 2007: 46). 

Es tracta doncs de reflectir la singularitat de cadascuna de les “històries 

industrials”, les característiques pròpies que les fan úniques, dins d’una més 

àmplia història industrial en comú, desafiant els perills de la unificació de 

discursos: 

 

“La globalització, quan selecciona amb força les seves referències culturals ho fa 

excloent tot el que pugui significar memòria històrica, participació popular, 

democràcia i identitat. Es deixen de costat també els esdeveniments socials 

reivindicatius o revolucionaris que tan molestos han resultat en el passat” (Álvarez 

Areces, 2007: 30). 

 

La recerca en arxius d’empresa, que proporcionen dades sobre salaris i condicions 

laborals, així com la recollida de testimonis i memòries dels directius, obrers i 

obreres, famílies,... implicades en la història industrial del lloc concret, és 

fonamental per aquests fins: 

 

                                                        
113 Doctor en Sociologia per la Universitat del País Basc - Euskal Herriko Unibertsitatea.  

https://dialnet.unirioja.es/institucion/ehu
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“Tota política sobre patrimoni industrial requereix d’una sensibilització social 

sobre la seva valorització humana i cultural. Sense l’assumpció – per part dels 

habitants del territori de tradició industrial – d’aquest paper fonamental, relatiu a 

les seves formes de ser i d’entendre la vida, a la diferenciació d’allò propi respecte 

d’altres indrets amb tradicions i circumstàncies diferents, no es possible aplicar 

mecanismes de preservació de màquines, eines, edificis i arquitectures originals, 

comprendre models de comportament empresarial i respostes socials en èpoques 

determinades, sentiments comunitaris i associatius que perviuen avui dia, tot i el 

temps transcorregut” (Álvarez Areces, 2007: 25). 

 

Assistim a un canvi de paradigma en els estudis de patrimoni industrial, que no es 

deuen tant a l’ús de determinades metodologies d’investigació, sinó a un nou 

establiment d’objectius de la mateixa, disposada a “contrarestar la tendència a fer 

desaparèixer el treball i els treballadors, a la vegada que les estratègies 

empresarials, de les escenes productives”, donant més importància a “la presència 

de la memòria del treball en el patrimoni industrial, a més de vincular-la 

estretament a les grans transformacions productives, econòmiques i socials dels 

nostres dies (Castillo, 2010: 508). En conseqüència les noves tendències 

acadèmiques proposen una investigació ancorada en allò real, en les empremtes 

del treball, en les memòries individuals que componen la memòria col·lectiva, per 

no fer del passat un simple fetitxe: “la recuperació històrica d’un conjunt productiu 

planteja problemes gens evidents. Podem aproximar-nos a com es va integrar 

aquella memòria en el paisatge mental dels treballadors, sí d’acord, però sobretot 

és necessari indagar com es va integrar a la comunitat més àmplia, de tots els 

habitants d’aquell lloc. Perquè es tracta de recuperar, retornar i fer patrimoni 

comú no mitificat ni convertir en una espècie de fetitxe en el qual ningú es 

reconeix” (Castillo, 2008: 32). En aquest sentit s’orienta la present investigació i, 

sobretot, el seu darrer capítol. 
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3. ANÀLISI DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE LES TRES XEMENEIES 

 

3.1 LES TRES XEMENEIES DES D’UNA MIRADA SOCIOANTROPOLÒGICA 

 
Aquest capítol pretén contextualitzar i explorar els aspectes intangibles, no 

materials, que formen part de la idiosincràsia de la central tèrmica de Sant Adrià 

de Besòs, la qual manifesta connotacions de valor històric, de cultura tradicional, 

de llegat constructiu de la identitat cultural local; però a més a més, també se 

sustenta en la mirada nostàlgica d’una societat líquida o post-industrial, que mira 

les grans fàbriques, les pràctiques obreres o les expressions de sociabilitat pròpies 

de la indústria amb distància i concebent-les com a pròpies d’un passat recent que 

no tornarà.  

 

La pèrdua de la funcionalitat i vigència de les Tres Xemeneies de Sant Adrià, la seva 

obsolescència i nul·litat confereixen un valor afegit a la seva consideració com a 

patrimoni material i espiritual de la cultura local de Sant Adrià. És cert, com 

senyala Juan José Castillo, que “amb el contingut no n’hi ha prou, perquè no diu res 

un cop ha queda buit, un cop s’ha convertit en un erm industrial”, tot i això un 

aspecte molt sovint oblidat és que les fàbriques i els seus entorns més immediats 

poden tenir un gran valor simbòlic per les poblacions del seu entorn, el qual 

persisteix i moltes vegades s’intensifica quan l’activitat ha parat. En aquests casos, 

els vestigis materials de les activitats industrials que encara es conserven actuen 

com a proves materials de la història recent vinculant les poblacions amb el seu 

passat més immediat. Amb freqüència quan l’activitat industrial ha declinat total o 

parcialment, deixant de funcionar com la principal base econòmica d’un 

enclavament determinat, les fàbriques són patrimonialitzades per sectors de la 

població que demanen la recuperació de la memòria i l’ús públic de les 

instal·lacions com a centres de sociabilitat o fins i tot com a espais de la memòria i 

de presentació d’aquest patrimoni.  Aquesta situació se sol produir especialment 

en municipis on l’activitat industrial s’ha desenvolupat de forma tradicional, és a 

dir, continuada en el temps, una activitat singular i diferenciada respecte a les 

existents en el seu entorn comarcal o regional. Especialment en aquests casos, el 
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producte – o la seva memòria – es transforma en el símbol (o un dels símbols) de la 

societat local.    

 

 
Figura 32. Tres volcans sense lava; poema de Sant Jordi 2016 de Julien Jiménez i il·lustració de 
Maribel Caro. Font: Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de Sant Adrià, Notícies.  

 
 

Al voltant de les Tres Xemeneies es confirma l’existència d’un patrimoni cultural 

que mostra i enalteix una imatge del “nosaltres”, de la identitat de la comunitat de 

Sant Adrià expressada en la seva màxima transversalitat (Homobono, 2008). La 

construcció social de l’objecte d’estudi beu de diferents agents, com el poder polític 

(ajuntament de Sant Adrià de Besós) i la societat civil (Plataforma per la 

Conservació de les Tres Xemeneies). El poder polític no només representat en el 
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govern local, sinó també en el comarcal i autonòmic és el subjecte principal en el 

procés de construcció, activació i sobretot legitimació patrimonial de les Tres 

Xemeneies de Sant Adrià, atès que ha estat l’agent encarregat d’impulsar 

instruments de participació col·lectius com la consulta popular o els cicles de debat 

popular, i de blindar els valors històrics, arquitectònics i simbòlics de l’edificació 

per mitjà d’una figura legal de protecció (BCIL). La societat civil en canvi ha 

esdevingut l’agent alternatiu. Les demandes de benestar cultural i territorial, 

vehiculades per la seixantena d’entitats i persones a títol personal que formen la 

plataforma, i sostingudes per diversos professionals de l’àmbit acadèmic, atorguen 

credibilitat i proven de potenciar la sensibilització de la població local sobre la 

significació dels referents patrimonials de les tres xemeneies. 

 

Per tant doncs des d’una perspectiva sociocultural, les Tres Xemeneies no es 

redueixen als recursos patrimonials heretats, sinó a un fenomen social en 

construcció, viu i en permanent canvi. Aquesta idea que les Tres Xemeneies són 

una construcció social condueixen a una segona idea igualment important i que 

confirma la patrimonialització de l’antiga central: no existeix patrimoni fins que 

determinats agents no activen els mecanismes simbòlics que permeten entreveure 

una determinada versió d’identitat. 

 

En paral·lel al poder polític i a la societat civil, el procés de definició patrimonial de 

l’antiga central està sotmès a interessos econòmics. Des del seu tancament l’any 

2011, els terrenys on s’ubica l’antiga central han suscitat la creació de recursos 

turístics i de consum, polítiques de desenvolupament del front litoral i fins i tot 

projectes de reutilització de les infraestructures obsoletes de les tres xemeneies i 

de la sala de turbines114.   

 

Aquest no és un procés lliure de friccions i conflictes, perquè el patrimoni cultural 

de les Tres Xemeneies no només expressa la identitat d’aquells grups socials que 

comparteixen una determinada visió, sinó també lluites per l’accés preferent a 

                                                        
114 Quan va deixar de funcionar la central, es va fer un taller dins les instal·lacions de la mateixa central tèrmica 
amb múltiples propostes per posar en valor el seu patrimoni industrial, amb grans espais com la sala de turbines, de 170 
metres de llarg i trenta d'amplada, o les calderes del peu de les tres xemeneies. Val a dir que les tres xemeneies destaquen i 
gual o més que les torres de la Sagrada Família ja que formen part del paisatge urbà de la ciutat. Tenen una altura de 200 
metres i es considera la construcció més alta de tot el litoral català. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnwzeGVtZW5laWVzfGd4OmY0ZjBiMWYwYWRhMDcyYQ
http://www.ccma.cat/324/Especialistes-internacionals-debaten-el-futur-us-de-la-central-termica-de-Sant-Adria-de-Besos/noticia/698586/
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aquest capital cultural en funció de diferents interessos i dels valors115. En aquest 

sentit la importància del posicionament del poder polític és cabdal, donat que és 

l’agent a qui pertoca atorgar o no l’aprovació a qualsevol tipus d’actuació. 

Actualment la rendibilitat econòmica dels terrenys de l’antiga central està en 

entredit degut a la paràlisi en la seva planificació futura. Això fa que sigui objecte 

de manipulació i d’instrumentalització per part del principal propietari dels 

terrenys, el qual pretén cedir l’equipament i els elevats costos de manteniment al 

municipi de Sant Adrià. A falta d’un posicionament clar davant d’aquesta proposta i 

de poder concretar una alternativa de futur, l’ajuntament reafirma el servei en pro 

del bé comú, i cap a un procés de patrimonialització que produeixi una forma de 

desenvolupament local sostenible.      

 

Si bé inicialment, en la tradició europea, la tasca de conservació patrimonial era 

una competència de l’Estat, com un dels seus pilars en l’estratègia de construcció 

d’una memòria nacional unitària, en detriment de les memòries locals; avui, en 

canvi, el protagonisme patrimonial es transfereix als agents locals i regionals, que 

tracten de reinventar vincles, coneixements i identitats qüestionats per la 

modernitat i per la globalització cultural (Segalen, 2003:42-47). A aquest major 

protagonisme de l’àmbit local cal sumar-hi una proliferació d’entitats i 

associacions de defensa del patrimoni cultural, dirigides a vincular 

indissolublement patrimoni, memòria, identitat i lluita per la qualitat de vida.  

 

El patrimoni cultural pot integrar diverses mirades i significats, sovint prioritzant 

evocar identitats passades i idealitzant les tradicions que antigament havien estat 

viscudes des de la més pura quotidianitat. Aquest és el cas de Sant Adrià, les Tres 

Xemeneies obtenen valor en quant representen un col·lectiu que també està 

interessat a rememorar els valors i les pràctiques socioculturals del seu passat. 

Però no només això. Les tres xemeneies també esdevenen un actiu patrimonial que 

vol reconduir el territori local, repensar la identitat grupal, dinamitzar les noves 

relacions socials i activar el desenvolupament econòmic del municipi. 

 
 

                                                        
 
115 Veure Identitat local & poder econòmic: 28 hectàrees en stand-by (Capítol I).  
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3.1.1 L’antropologia del patrimoni industrial de les Tres Xemeneies 
 

El patrimoni industrial de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besós comprèn tan 

els components de la cultura material – arquitectònics, tècnics, simbòlics, artístics, 

funcionals – com les experiències, és a dir, el coneixement, la mentalitat, valors i 

subcultures vinculades a les persones que han protagonitzat la força de treball i la 

producció dels patrons de les societats industrials; perquè la memòria del treball 

reproduïda a l’antiga central tèrmica són també els propis treballadors. El risc rau 

en la visió fetitxista de les Tres Xemeneies i les turbines de l’antiga central tèrmica, 

en detriment de les dimensions socials i culturals, a fer desaparèixer el treball dels 

antics escenaris productius, i a conservar fragments descontextualitzats. Aquest 

plantejament beu directament de l’etnografia, disciplina que valora el patrimoni 

industrial com una aposta i una oportunitat, un testimoni de la vida quotidiana, de 

la memòria del treball, de la història del lloc. Cert és que l’etnografia, sobretot en el 

període decimonònic i dins de l’àmbit francòfon, manifestava una especial 

preferència per la cultura i les societats rurals, però a mitjans del segle XX comença 

a intuir la originalitat i la importància de les noves expressions culturals 

vinculades a la producció industrial i a la classe obrera. Avui, la veritat és que el 

retard de l’estudi de l’antropologia social sobre el patrimoni industrial és evident. 

El procés constructiu de l’antropologia social/cultural s’ha centrat en l’estudi de 

l’altre, d’allò estrany i exòtic, propi de les societats tradicionals o primitives i ha 

esquivat l’estudi de les societats industrials, complexes i urbanes; de manera que 

tot i existir una sòlida antropologia urbana i de les societats complexes, 

l’antropologia del treball industrial o l’antropologia del patrimoni industrial, 

experimenten un desenvolupament escàs. En el cas del patrimoni cultural de les 

Tres Xemeneies, l’actuació de l’antropòleg, fins al moment, s’ha limitat més a 

legitimar tan les demandes identitàries al servei dels interessos polítics o 

econòmics, com del moviment proteccionista encapçalat per la Plataforma per la 

conservació de les 3 xemeneies, comprometent-se com a part implicada en el 

procés de patrimonialització, i en detriment de la seva funció d’analitzar de forma 

objectiva i crítica el propi procés. 

En conclusió, les fonts documentals i en més escassa mesura la història oral 

consultades demostren l’existència d’una realitat sociocultural al voltant de la 
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central tèrmica de Sant Adrià de Besós. Les fotografies, els butlletins de la 

companyia, la premsa obrera i la seva iconografia, símbols com les banderes 

sindicals o l’emblema de l’empresa, així com el monument a una persona morta en 

un altercat amb la policia l’any 1973 són la prova irrefutable d’una cultura sindical 

o de classe, la memòria de la condició obrera, la cultura del treball vinculada al 

desarrollismo franquista i les relacions socials de qui varen habitar el paisatge de la 

central i els seus espais industrials. 

 
 
3.1.2 Traces de la cultura empresarial i la identitat corporativa: l’A. D. FECSA 
 

Aquest capítol vol abordar el caràcter cultural i social de la central. L’activitat dels 

treballadors i la relació amb Sant Adrià i les poblacions veïnes, la seva història, la 

tècnica, els oficis i la memòria que donen significat a aquest espai i atorguen el 

valor etnològic a la central. 

Entrar a treballar a FECSA – creada l’any 1951 fruit de la progressiva fusió de les 

companyies que operaven a Catalunya116 – era gairebé com entrar a treballar de 

funcionari. Hi ha nissagues senceres d’empleats procedents d’arreu de l’estat 

espanyol: besavis, avis, fills i nets, que varen heretar la vinculació a aquesta 

companyia de sous no excessivament alts però amb molts beneficis socials i 

familiars. Fruit d’aquesta pretesa fidelització dels empleats, hi havia temps per una 

intensa vida associativa de la qual en dóna compte la prolífica revista de la 

Agrupación Deportiva FECSA117, una publicació trimestral nascuda el març de 1956 

amb l’objectiu de recopilar notícies, esdeveniments i tots aquells temes d’actualitat 

d’índole social que tinguessin a veure no només amb la plantilla de les centrals 

tèrmiques, sinó també amb la resta de treballadors de les empreses filials de 

Fuerzas Eléctricas de Cataluña S. A.  

A nivell de continguts, la revista tenia alguns apartats fixes en el seu sumari. Al 

principi de la publicació sempre hi apareixia l’editorial, la qual solia tractar d’un 

                                                        
116 Veure La creació de FECSA i les noves centrals (Capítol I) 
 
117 Disponible a Fundació Endesa Generación, Arxiu Digital del Fons Històric: < https://fondohistorico.fundacionendesa.org> 
(Consulta el 18 de març, 25 d’abril i 2 de maig de 2017). 
 

https://fondohistorico.fundacionendesa.org/
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tema d’actualitat recent i anava firmada per el president de l’A. D. FECSA. A 

continuació hi solia haver un ampli espai per a les cròniques d’activitats culturals i 

lúdiques, com ara sortides, visites, festivitats, actes musicals, gastronomia, 

exposicions o concursos. A cada número de la revista també s’hi podia llegir un 

article o crònica a tall més reflexiu. Les Notas históricas solien fer referència a 

algun succés o efemèride relacionada amb el passat de l’energia termoelèctrica a 

l’estat espanyol, i més avall s’obria tot un espai per a les seccions que constituïen 

l’associació: des de la incorporació de nous llibres al fons de Nuestra Biblioteca, a 

les ressenyes de pel·lícules de la Actualidad cinematográfica, passant pel Rincón 

Filatélico, la Sección de Excursionismo y Montañismo, Tiro al plató y tiro con arco i 

tota l’actualitat esportiva de Petanca, Pesca i Futbol. Per últim, la revista dedicava 

un apartat a homenatjar una persona de la plantilla de la companyia – la qual havia 

obtingut algun tipus de reconeixement laboral o bé s’havia jubilat – i finalment 

l’apartat de Vida Social quantificava estadísticament totes les novetats de 

l’empresa en quant a altes laborals, casaments, naixements, jubilacions, defuncions 

i servei militar. Amb els anys la revista va anar perfeccionant el seu disseny però 

pel que fa a l’índex va mantenir sempre la mateixa estructura.  

La revista es va editar ininterrompudament fins la primavera de 1986. Durant 

aquests trenta anys d’existència, les Tres Xemeneies varen ser notícia a la revista 

de l’A. D. FECSA en diverses ocasions. Ja fos pel canvi de paradigma energètic que 

suposava la construcció dels grups I i II l’any 1971, de l’ampliació de la central amb 

el grup III a partir del 1973, o sobretot per la seva aportació al manteniment dels 

vincles obrers fora de l’àmbit laboral. Més concretament es pot reconèixer el seu 

paper actiu en l’organització del concurs social de pesca marítima amb canya, els 

homenatges als treballadors que es jubilaven, les jornades de formació als joves 

aprenents o la participació en els campionats de futbol sala. 

A continuació el present capítol proposa abordar el caràcter cultural i social de les 

Tres Xemeneies així com algunes singularitats, agrupant les revistes de l’A. D. 

FECSA en diferents períodes a partir de 1956 i fins el 1986.   
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Recull de 1956 a 1970: 

 

Figura 33. Portada del vintè número de la revista, anunciant la recent obertura de la central tèrmica 
Badalona I (o Besòs I). Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Octubre-
Noviembre, Año II, Núm. 20, 1957. (Consulta el 18/03/2017). 
 

 
Figura 34. Poema amb rima d’un obrer que l’any 1958 va ser destinat a la central tèrmica de 
Badalona I. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Diciembre, Núm. 32, 
1958. (Consulta el 18/03/2017). 
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Figura 35. Des de finals dels anys cinquanta, l’A. D. FECSA tenia equip de futbol propi i s’enfrontava 
a equips d’altres empreses com SEAT o Catalana de Gas y Electricidad S. A.. Cada 2 de febrer 
coincidint amb la festivitat de Nuestra Señora de la Luz, patrona del ram elèctric, se celebrava un 
tradicional partit entre FECSA i Catalana de Gas. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Octubre-Noviembre, Año II, Núm. 20, 1957. (Consulta el 18/03/2017). 

 

 

 
Figura 36. Secció d’humor, Entre niños. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Abril, Núm. 25, 1958. (Consulta el 18/03/2017). 
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Figura 37. Un treballador de la central tèrmica Badalona I a la secció Futbol, Nuestros jugadores 
dicen... Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Noviembre, Núm. 31, 
1958. (Consulta el 18/03/2017). 

 

 
Figura 38. Primer Concurso Social de Pesca Marítima con Caña, modalidad libre, celebrat el 2 de 
juliol de 1961 a l’estacada de la central tèrmica Badalona I. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios. Julio-Agosto, Año V – Núm. 55, 1961. (Consulta el 18/03/2017).  
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Figura 39. Notícia a l’apartat de Sucesos sobre 6 accidents de joves –la meitat, mortals– per 
descarrega elèctrica mentre s’enfilaven a agafar nius d’ocell a les torres d’alta tensió (1957-1960). 
La mateixa notícia anuncia una campaña de divulgación científico-moral dirigida a la juventud.  Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Noviembre, Núm. 44, 1960. (Consulta 
el 18/03/2017). 
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Figura 40. Partit d’homenatge a un treballador jubilat el 17 de juny de 1961. Equips: Comptabilitat 
General de FECSA i Central Tèrmica Badalona I. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular 
para los socios. Julio-Agosto, Núm. 55, 1961. (Consulta el 18/03/2017). 

 

 
Figura 41. Anunci del nou dispensari mèdic de la Central Tèrmica de Badalona I l’any 1963. En el 
dispensari passaven reconeixement mèdic i es vacunaven de tètanus, grip, poliomielitis, varicel·la i 
tifus els treballadors o productores i les seves famílies. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Mayo-Junio, Año VIII, Núm. 66, 1963. (Consulta el 18/03/2017). 

 
 
Figura 42. Aprenents de la 
Escuela de Formación 
Profesional de FECSA en una 
visita a la Central Tèrmica de 
Badalona, en espera d’entrar a 
cobrir les places vacants en les 
divisions de Laboratori, 
Distribució i transport, 
Operació, Línies d’alta tensió, 
Estadística, Inspecció, Control, 
Garatge central i Magatzems. 
Font: Fundació Endesa, Butlletí 
A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Mayo-Junio, Año X, Núm. 
78, 1965. (Consulta el 
18/03/2017). 
 



 

 

- 132 - 

 

Figures 43 i 44. Article sobre la problemàtica causada per la invasió de musclos, els quals obstruïen 
els conductes que agafaven milers de metres cúbics d’aigua del mar fins al condensador per 
refrigerar el vapor de la tèrmica Badalona I. Aquest problema va persistir durant els anys que la 
tèrmica va funcionar amb fuel. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. 
Noviembre-Diciembre, Año XI, Núm. 87, 1966. (Consulta el 18/03/2017). 

Figura 45. Junta d’accionistes de FECSA. celebrada a Barcelona el 21 de juny de 1969. En l’apartat 
d’inversions, el vicepresident Juan March Delgado va anunciar un nou programa tèrmic i nuclear: la 
construcció de les centrals de Sant Adrià i Vandellòs, en cinc anys es pretenia gairebé triplicar els 
subministres. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Junio-Julio-
Agosto, Año XIV, Núm. 100, 1969. (Consulta el 18/03/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Els equips de les diferents seccions de FECSA organitzaven tornejos a les diferents 
centrals que la companyia tenia a Catalunya. A la imatge els dos equips finalistes del torneig 
celebrat a Flix (Lleida). De color clar els jugadors de la C.T. Badalona i de color fosc els jugadors de 
Distribución D.I, Explotación. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. 
Junio-Julio-Agosto, Año XIV, Núm. 105, 1970. (Consulta el 18/03/2017). 
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Recull de 1971 a 1980: 

 
Figura 47. Festival Infantil celebrat l’1 de juny de 1972, en motiu de la Festividad de Nuestra Señora 
de la Luz. Actuacions del ventríloc Magi-Kim, el mag Eladini i la parella de pallassos musicals Los 
Quinos. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Abril-Mayo-Junio, Año 
XVI, Núm. 113, 1972. (Consulta el 25/04/2017). 
 

 
Figura 48. Els grups I i II de la 
central tèrmica de Sant Adrià en 
avançat estat de construcció i en 
portada a la revista. Per aquelles 
dates el grup I ja subministrava 
energia a la xarxa. Font: Fundació 
Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Julio-
Agosto-Septiembre, Año XVII, Núm. 
118, 1973. (Consulta el 
25/04/2017). 
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Figura 49. Anunci de la renovació anual dels permisos de pesca a les estacades de les centrals 
tèrmiques de Badalona i Sant Adrià. L’activitat pesquera i sobretot els concursos organitzats per 
l’A.D. FECSA eren molt populars entre els treballadors. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Abril a Septiembre, Año XVIII, Núm. 121, 1975. (Consulta el 25/04/2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Publicació dels nous títols que entraven al catàleg de la Biblioteca del complex tèrmic de 
Badalona i Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Abril a 
Septiembre, Año XVIII, Núm. 121, 1975. (Consulta el 25/04/2017). 
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Figura 51. Article sobre el procés de 
construcció del tercer grup. La 
central de Sant Adrià s’ampliava 
degut a l’increment de la taxa de 
creixement de la demanda i per 
prevenir un possible dèficit de 
l’energia produïda. Font: Fundació 
Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular 
para los socios. Octubre-Noviembre-
Diciembre, Año XIX, Núm. 122, 1974.  
(Consulta el 25/04/2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Programa de les sessions 
de cinema organitzades per l’A.D. 
FECSA durant el desembre de 1973, 
i, gener i febrer de 1974. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios, 
Octubre-Noviembre-Diciembre, Año 
XIX, Núm. 122, 1974. (Consulta el 
25/04/2017). 
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Figura 53. Figura. Les estacades eren un punt habitual dels treballadors aficionats a la pesca. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Octubre-Abril a Septiembre de 1974, 
Año XVIII, Núm. 121, 1974.  (Consulta el 25/04/2017). 
 

 
Figura 54. Pescadors premiats en el XIV Concurso Social de Pesca Marítima Con Caña de 1974, 
celebrat a les estacades de la C. T. De Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Octubre-Abril a Septiembre de 1974, Año XVIII, Núm. 121, 1974.  (Consulta el 
25/04/2017). 

 

 
Figura 55. Els pescadors de les centrals de Badalona i Sant Adrià, votant a mà alçada les 
modificacions a introduir a les modalitats de lanzado i fondal. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios. Octubre-Abril a Septiembre de 1974, Año XVIII, Núm. 121, 1974.  
(Consulta el 25/04/2017). 
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Figures 56 i 57. Cartell de la CAMPAÑA CONTRA EL ACCIDENTE i detall de l’exposició de material de 
seguretat realitzada a la central tèrmica de Sant Adrià entre l’1 i el 10 de juny de 1976. A càrrec del 
Departamento de Producción y Transporte. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para 
los socios. Abril-Mayo-Junio, Año XX, Núm. 128, 1976  (Consulta el 25/04/2017). 
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Figura 58. Partit de futbol celebrat a 
Castellar del Vallès entre les seccions de 
C.D. Construcción de San Adrián i F.C. 
Proyectos de Calle Balmes. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Abril-Mayo-
Junio, Año XX, Núm. 128, 1976  (Consulta 
el 25/04/2017). 

 
 
 
 
 
 
Figura 59. Components de l’equip “Los 4 
Magníficos” guanyadors de les 
modalitats de pesca   lanzado i fondal 
del XVI Concurso Social de Pesca 
celebrat a les estacades de la central 
tèrmica de Sant Adrià. 
Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios. Abril-
Mayo-Junio, Año XXI, Núm. 131, 1977  
(Consulta el 25/04/2017). 

 

 
Figura 60. A cada número de la revista hi havia el joc de les 8 diferències. Sovint hi apareixien 
imatges de la central tèrmica de Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular 
para los socios. Julio-Agosto-Septiembre Año XXI, Núm. 132, 1977  (Consulta el 25/04/2017). 
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Figura 61. Homenatge en motiu de la jubilació d’un treballador de la secció d’Inspecció 
d’instal·lacions de la C.T. Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Julio-Agosto-Septiembre Año XXI, Núm. 132, 1977  (Consulta el 25/04/2017). 

 

 

 

 
Figures 62 i 63. Participants al XIX Concurso Social de Pesca Marítima con Caña celebrat a les 
estacades de la C.T. Sant Adrià. Equips participants: “Los 5 Magníficos”, “Ajax”, “La Dorada” i “Los 
Escamarlanes”. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Julio-Agosto-
Septiembre Año XXIII, Núm. 139, 1979  (Consulta el 25/04/2017). 
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Figura 64. Vinyeta amb les Tres Xemeneies al fons. “Construcción no descansa” era el lema del 
Departamento de Construcción y Equipos. L’eslògan presidia la majoria d’articles que el departament 
feia a la revista de l’A.D. FECSA, en el context de muntatge de tres nous reactors nuclears a Ascó i 
Vandellós. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Julio-Agosto-
Septiembre Año XXIII, Núm. 139, 1979  (Consulta el 25/04/2017). 

 

 

 
Figura 65. Boutade o sortida de to que pretén ser enginyosa, sobre la caldera del grup III de la C.T. 
de Sant Adrià. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Octubre-
Noviembre-Diciembre, Año XXIII, Núm. 140, 1979  (Consulta el 25/04/2017). 
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Figura 66. Equip de Los Salmonetes (a dalt), participant al XXI Concurso Social de Pesca Marítima con 
“Caña”, juntament amb equips Ajax, Los 5 Magníficos, Los Escamarlanes i La Dorada. Les Tres 
Xemeneies, al fons de les imatges. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Julio-Agosto-Septiembre Año XXIII, Núm. 139, 1979  (Consulta el 25/04/2017). 

 
 
 
 

 
 
Figura 67. Equip Ajax guanyador en la modalitat fondal (a baix a l’esquerra). Figura. Equip Los 5 
Magníficos, guanyador en la modalitat lanzado (a baix a la dreta). Font: Fundació Endesa, Butlletí A. 
D. FECSA, Circular para los socios. Julio-Agosto-Septiembre Año XXIII, Núm. 139, 1979  (Consulta el 
25/04/2017). 
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Recull de 1981 a 1986: 

 

 

 
Figures 68, 69 i 70. Equips de la central tèrmica de Sant Adrià a la Segona Divisió de Futbol Sala 
organitzada per l’A.D. FECSA. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. 
Primer Semestre, Año XXV, Núm. 145, 1982  (Consulta el 02/05/2017). 

 

 
Figures 71 i 72. Homenatges a tres operadors jubilats de la central tèrmica de Sant Adrià. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Otoño, Año XXVI, Núm. 148, 1983  
(Consulta el 02/05/2017). 

 

Figura 68: Equip Complex Tèrmic Sant Adrià Figura 69: Equip Explotació Sant Adrià 

 

Figura 70: Equip Instrumentació Sant Adrià 
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Figura 73. Caricatura El Sheriff de Sant Adrià entregada a un operari el dia de la seva jubilació de la 
central tèrmica de Sant Adrià. Figura. Poema llegit a dos operaris de la C.T. de Sant Adrià, durant les 
celebracions de la seva jubilació. 

 

 

Figures 74, 75 i 76. Equips de la C.T. de Sant Adrià, 
participants al VIII Torneo Social de Futbol Sala 
celebrat al Pavelló Municipal de Sant Adrià de 
Besòs. Font: Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Enero a Mayo, Año XXVIII, 
Núm. 152, 1985  (Consulta el 02/05/2017). 

 

  

Figura 74. Equip Explotació Sant Adrià 

 

Figura 75. Equip Instrumentación Sant Adrià 

 

Figura 76: Equip Taller Eléctrico Sant Adrià 
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La consulta de les revistes de l’A. D. FECSA ha confirmat que els treballadors socis 

de la revista comptaven amb una ampli programa d’ajuts socials, tant per ells com 

per les seves famílies. Així, per exemple, els fills dels empleats cada estiu tenien al 

seu abast la Colonia Infantil de Molinos118, unes colònies creades per la companyia 

elèctrica l’any 1956 que donaven acollida a més de 500 nens i nenes durant els 

mesos de juliol i agost. Durant les vacances, la companyia posava a disposició de 

les famílies una bústia perquè poguessin enviar cartes als seus fills. 

  

Figura 77. Infants i joves a la segona edició 
de la Colonia Infantil Los Molinos. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, 
Circular para los socios. Septiembre-
Octubre, Núm. 19, 1957. (Consulta el 
18/03/2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 78 i 79. Primer torn d’infants i 
joves a la Colonia Infantil Los Molinos, 
l’estiu de 1961. Font: Fundació Endesa, 
Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Julio-Agosto 1961, Año V - Núm. 55. 
(Consulta el 18/03/2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
118 Molinos és una entitat de població del municipi de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. La colònia infantil va construir-se 
aprofitant una antiga central hidroelèctrica propietat de FECSA, que havia quedat en desús. La finca comptava amb la nau de 
la central hidroelèctrica reconvertida en colònia infantil, un hotel i un restaurant. En l’actualitat l’espai es troba en estat 
d’abandó.    
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En un disc editat per l’empresa l’any 1963119 hi ha enregistrats l’himne de la 

Colonia Infantil de Molinos120, de la qual gaudien els fills dels empleats, i l’himne del 

Fecsista, en homenatge als membres de l’A. D. FECSA, interpretat per la seva pròpia 

orquestra.  

 

MI COLONIA 

(Himno de la Colonia Infantil de Molinos) 

    

 Estribillo 

Mi colònia se llama Molinos 

y en mi vida no la olvidaré 

pues en ella aprendí que los Hombres 

en un “MUNDO MEJOR” tienen fe. 

  (estribillo) 

I 

Situada entre ingentes montañas 

de reposo es el sitio ideal, 

Flamisell es el río que baña 

a sus prados que no tiene par. 

Para hijos de sus productores, 

una Empresa, la FECSA, creó 

la Colonia Infantil más amena, 

saludable y con odo confort. 

  (estribillo) 

II 

Ella marca la pauta que debe 

entre obreros y Empresa existir, 

disfrutando los hijos de aquéllos 

unos días de alegre vivir. 

De ese trato durante la estància 

nacen lazos de buena amistad 

y un amor y carino a la Empresa 

por su idea, interés y bondad. 

  (estribillo) 

                                                        
119 Lletres de D. Benjamín Arcos i música de Juan Llobet. Disponible a Fundació Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los 
socios. Julio-Agosto 1963, Año VII - Núm. 67. (Consulta el 18/03/2017). 

 
120 Accedir a l’enregistrament de Mi colonia (Himno de la colònia infantil de Molinos), la cançó de la cara A del “single” que 
conté el Himno del Fecsista. Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=qSyda8TIssQ (Consulta el 15 de maig de 
2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=qSyda8TIssQ
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SOMOS FECSISTAS 

(Himno de la Agrupación Deportiva Fecsa) 

  

Estribillo 

Somos “FECSISTAS” y llevamos 

a FECSA en la mente y corazón, 

y en el alma coraje y entusiasmo 

para lograr y ofrecer el triunfo, 

EL TRIUNFO 

a nuestra Deportiva Agrupación. 

I 

Marcharemos prietos detrás de su bandera 

confiando, siempre en su simbólico color. 

La esperanza ciega será nuestra compañera 

para triunfar, PARA TRIUNFAR, 

en las lides del deporte, 

la cultura y en cualquiera exposición. 

(estribillo) 

II 

Llevaremos siempre aliento y alegria 

a cualquier hogar en que un “FECSISTA” pueda haver 

y publicaremos la Revista de los socios 

que triunfará, QUE TRIUNFARÁ! 

Entre todos, con carino, 

ha de ser la que mejor se editará.   

(estribillo) 

 

 

L’’himne fecsista descriu, a mitjans de la dècada dels seixanta, la nova fe 

desarrollista del franquisme. Al mateix temps que els treballadors de Ford a Estats 

Units gaudien dels balls de saló l’últim dia laboral de la setmana, o els de Bayern a 

Alemanya jugaven a futbol, els treballadors de FECSA s’identificaven amb la nova 

cultura empresarial. A l’Espanya del desarrollismo l’imperatiu feixista de la 

postguerra havia donat pas a una nova generació de treballadors despolititzats – 

els anomenats productores integrats en els sindicats verticals – als que ja els era 

permès enquadrar-se una nova identitat sempre que no sobrepassessin 

determinats límits. L’himne dels “fecsistas” descriu millor que cap altre exemple 
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aquest canvi social i polític del país. L’arquetip d’empleat productor escalava 

posicions amb els anys dins de l’empresa. Solia començar des de la base, formant-

se a l’Escola de Formació de FECSA i arribant a ocupar càrrecs intermedis en les 

seccions d’administració, facturació i control, informàtica, inspecció i serveis 

tècnics fins a la seva jubilació homenatjada. Deixant de banda les colònies d’estiu 

pels fills, la família gaudia dels avantatges mèdics que s’oferien des dels 

dispensaris de la companyia, disposaven de biblioteques121 i, en el seu temps lliure, 

participaven com a socis de la Asociación Deportiva FECSA, accedint a activitats 

tant de tipus esportiu, cultural i lúdic.  Pels associats i les seves famílies, 

l’associació posava a la seva disposició casetes adossades a primera línia de mar al 

Balneari La Doncella de la Costa de Badalona, i durant les vacances de Nadal 

organitzava cursets d’esquí a la Residencia Juan Barceló de la Vall de Núria.       

 Figura 80. L’A.D. FECSA anuncia que posa a disposició de tots els socis i les seves famílies les 
casetes  del Balneari La Doncella de la Costa, des de l’1 de maig al 30 de setembre. Font: Fundació 
Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Enero-Febrero-Marzo 1976, Año XX - Núm. 127. 
(Consulta el 18/03/2017). 

                                                        
121 Les biblioteques s’ubicaven a les seus de FECSA a Barcelona (Plaça Catalunya, Carrer Girona, Carrer Ramelleres, Plaça del 
Teatre, Carrer Hondures i Carrer Balmes), a la Central Tèrmica de Mata i a la Central Tèrmica de Badalona.  
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Figura 81. Crònica del curs 
d’iniciació a l’esquí celebrat a Núria 
del 25 al 30 de gener. Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios. 
Enero 1960 - Núm. 44. (Consulta el 
18/03/2017). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 82. Curs d’instructors de 
seguretat per a tècnics de centrals 
tèrmiques, celebrat els dies 28, 29 i 
30 de novembre de   Font: 
Fundació Endesa, Butlletí A. D. 
FECSA, Circular para los socios. 
Enero-Febrero 1967, Año XI - Núm. 
88. (Consulta el 18/03/2017). 
 

 

Figura 83. Aprendices de la 
promoció 1963-1965, deixen les 
aules de la Escuela de Formación 
Porofesional de FECSA per 
incorporar-se als seus nous llocs de 
treball. Font: Fundació Endesa, 
Butlletí A. D. FECSA, Circular para 
los socios. Mayo-Junio 1965, Año X - 
Núm. 78. (Consulta el 18/03/2017). 
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Figura 83. Trobada de Productores per la tradicional tirada al plat a Montjuïc. Font: Fundació 
Endesa, Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Enero-Febrero 1967, Año XI - Núm. 88. 
(Consulta el 18/03/2017). 

 

Fins a la crisi del petroli, la central tèrmica va arribar a generar la meitat de 

l’energia que es consumia a Catalunya. En aquella època d’esplendor, la central, 

només per funcionar, consumia el 7% de l’energia que ella mateixa generava. La 

crema de combustible, que es va allargar fins el darrer dia del seu funcionament, va 

originar les pluges negres que durant dècades varen arruïnar les bogades i la 

pintura dels vehicles dels adrianencs i badalonins122. Durant els últims cinc anys de 

producció només treballaven a la central noranta persones, però als anys vuitanta 

havien arribat a ser set-centes repartides en tres torns, sense comptar les 

provinents d’empreses externes, que podien arribar a ser més de dos-centes. 

Durant aquells anys pocs veïns de Sant Adrià no tenien un familiar o un amic que 

no visqués de les Tres Xemeneies. D’aquí que molt pocs es queixessin de les 

empastifes de la pluja negra que provocava el fuel.  

Durant tots els seus anys en actiu, la central de Sant Adrià va erigir-se com un 

sistema totalment autàrquic. Tot es materialitzava de forma mastodòntica i segons 

uns canons arquitectònics avui impensables, a partir d’una tecnologia ja obsoleta. 

Amb una sala de control analògica, sense pantalles tàctils, amb rotllos de paper 

sobre els quals es dibuixaven indicadors gràcies a milers de de sensors connectats 

a través d’un centenar de quilòmetres de cables. Un treballador apuntava la data a 

cada rotllo i després l’arxivava. Dins els magatzems que Endesa Generación té a la 

Zona Franca de Barcelona encara s’hi guarden taules de secretaria, màquines 

                                                        
122 Veure Viure sota les Tres Xemeneies: la pluja negra de Sant Adrià (Capítol III) 
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d’escriure, maletes que l’empresa regalava als nens de les escoles, aparells de 

respiració assistida de fusta, els primers ordinadors portàtils... Fins i tot s’hi poden 

trobar màquines fabricades a la Bèlgica ocupada per Hitler, marcades amb 

l’esvàstica nazi123. 

Figura 84. Convenio Colectivo Sindical de FECSA, Capítulo IV – Horas extras. Font: Fundació Endesa, 
Butlletí A. D. FECSA, Circular para los socios. Abril-Mayo-Junio 1973,  Año XVII, Núm. 117 (Consulta el 
02/05/2017). 

  

                                                        
123 Malauradament la Fundació Endesa Generación no ha respost a la petició formal d’accés als bens materials que conserva a 
la Zona Franca de Barcelona.  
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El cert és que l’anàlisi del llegat històric de l’antiga central tèrmica demostra que 

bona part de la seva cultura empresarial i la identitat corporativa s’hereten de 

l’economia política del franquisme124, un règim de treball caracteritzat per la 

subordinació econòmica (baixos salaris) i política (falta de recursos de poder) del 

treball en les relacions laborals (Sola, 2014). L’exercici de sociologia històrica ha 

permès al present estudi reconstruir l’evolució de les relacions laborals i socials a 

la companyia FECSA, podent constatar que les tradicions, els estils de vida propis 

dels productores i les relacions socials que varen prendre com escenaris les 

centrals de Sant Adrià i Badalona estan estretament lligats a tres elements que es 

retroalimentaven mútuament: una estructura productiva ineficaç, uns 

comportaments empresarials rendistes i un Estat socialment raquític i 

políticament autoritari. La política de l’Estat protegia les empreses elèctriques de 

la competència, no les pressionava fiscalment, practicava el clientelisme i afavoria 

l’abaratiment dels factors de producció, la qual cosa afavoria l’aparició d’un 

empresariat nacional incapaç de fer eficients les estructures productives. Al mateix 

temps, la classe treballadora, mancada dels recursos de poder de les seves 

homòlogues europees, no va poder influir en les polítiques de l’Estat, cosa que va 

contribuir a mantenir el raquitisme social. La falta de llibertat sindical era la 

característica central de les relacions laborals: excloïa qualsevol possibilitat 

d’autonomia de la classe treballadora i, en definitiva, subordinava els interessos 

dels treballadors als de la pròpia empresa. Davant d’aquest escenari, empreses 

com FECSA consoliden l’anomenat “mecanisme de legitimitat”, el qual consisteix en 

que un cop establerta la institució, les creences dels obrers sobre la seva legitimitat 

estiguin expressats per mitjà d’una actitud que contribueixi a reproduir aquesta 

institució degut a que és percebuda socialment com a legítima, la qual cosa reforça 

al mateix temps la seva legitimitat. FECSA va desplegar un conjunt de polítiques 

socials disperses de caràcter assistencial, que moltes vegades tenien també una 

funció de control social sobre els seus treballadors. La disciplina laboral 

s’imposava – emparada per la maquinària jurídica – però ho feia sota un aparent 

paternalisme corporatiu esforçat en convèncer els treballadors d’una certa 

preocupació social i d’un desig de “justícia social” amb l’objectiu de “captar” a les 

                                                        
124 El 1951 es creava la FECSA després de la fallida de Barcelona Traction suposadament provocada a instància de Joan 
March i Ordinas i amb el suport del govern franquista. Disponible a SUREDA CARRIÓN, J. L. Fantasía y realidad en el expolio de 
Barcelona Traction. Civitas [Barcelona], 2015. (Veure 1.4.2 La Creació de FECSA i les noves centrals). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0piens
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masses i d’integrar-les a la “comunitat empresarial” (Molinero, 2005). L’empresa 

s’imposa oferir un rostre amable, en contraposició a la subordinació econòmica del 

règim. En aquest context la Asociación Deportiva FECSA neix com un instrument 

eficaç de la cultura empresarial i la identitat corporativa que l’empresa volia portar 

a la pràctica. La cultura empresarial que emana de la revista de l’A.D. FECSA 

presenta el productor com una “nova modalitat espanyola”, un model que conjuga 

la millora professional amb l’anomenat “espíritu de hermandad”. “El espíritu de 

hermandad” davant la “lluita de classes” representa una proposta fonamental per 

la construcció de la comunitat durant la dictadura. Convençuda com estava 

l’empresa que la classe fragmentava i la professió reafirmava en la unitat i la 

fraternitat, es produeix un retorn a l’etapa gremial i la defensa d’una organització 

interna per oficis i sectors laborals. 

        

Figura 85. Grup de treballadors a la sala de control de la central tèrmica de Sant Adrià, a mitjans 
dels anys 1990. Font: RAFAEL, JOSEP, PIULACHS MAYTE i AGULLÓ EMILI.  Sant Adrià de Besòs, història d’un 
canvi, Sant Adrià de Besòs, 2002. 

 

Durant els anys de la transició es poden reconèixer alguns avenços legislatius dels 

treballadors de la central de Sant Adrià, des de la millora dels drets laborals fins a 
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la democratització del sistema de relacions laborals, passant per un incipient Estat 

del Benestar que substituïa en certa manera l’assistencialisme de l’empresa dels 

anys seixanta i setanta. Però en termes generals els treballadors varen mantenir 

una posició de subordinació política i econòmica si la comparem amb la situació 

que gaudien a la resta d’Europa. 

 

Si bé el debat sobre el grau en què han perviscut els elements de l'economia 

política franquista no es pot resoldre en aquests pocs paràgrafs i exigiria un 

tractament més detallat i matisat, la naturalesa d'aquest llegat sembla indiscutible: 

el tret definitori de la Asociación Deportiva FECSA no era la sobreprotecció dels 

treballadors, sinó la seva subordinació política i econòmica davant l’empresariat. 

 
 

3.1.3 Lluites Obreres: la vaga de la tèrmica del Besòs 
 

L’estudi de les cultures del treball és fonamental pel coneixement i la conseqüent 

posta en valor del patrimoni generat per la indústria. Les lluites obreres a l’interior 

de les factories i l’expressió de la protesta al carrer són comportaments també 

impregnats pels valors i les ideologies de les cultures del treball que formen part 

d’una memòria social sovint silenciada i oblidada, però també fracturada i 

reinterpretada per alguns dels seus actors que la transformen en el discurs 

hegemònic. La reconstrucció de les diverses memòries del treball, de les relacions 

socials a les fàbriques i als barris, així com de les protestes obreres, segons els seus 

diferents protagonistes, permet conèixer la complexitat del món industrial, la seva 

riquesa cultural, així com escapar dels essencialismes i visions monolítiques 

(Florido, et al 2009). Els qui varen viure els escenaris industrials són els 

depositaris de les diverses memòries del treball, dels conflictes i tensions laborals, 

de l’experiència quotidiana i de les particulars pràctiques socials. Reconstruir les 

seves històries de vida permet interpretar la singularitat de cada realitat industrial 

i conèixer l’atmosfera específica dels enclavaments industrials. Però són 
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precisament aquests aspectes immaterials els trets distintius d’aquest patrimoni 

de la modernitat que corre perill de caure en oblit.   

“(...) als peus de la tèrmica la policia va assassinar, el 3 d’abril del1973, el treballador 

Manuel Fernández Márquez, fet que va convertir les Tres Xemeneies en un símbol que 

va mobilitzar 150.000 treballadors a l’Espanya de l’últim franquisme”125. 

Durant els anys setanta a l’estat espanyol varen produir-se aquests tres factors: el 

desenvolupament d’un moviment obrer combatiu, la crisi econòmica internacional 

i l’erosió política del règim, que feia perillar cada un dels tres elements de 

l’economia política exposats en el capítol anterior, l’estructura productiva ineficaç, 

el comportament empresarial rendista i l’Estat socialment raquític i políticament 

autoritari.  

L’any 1973, durant una vaga a la central tèrmica de Sant Adrià de Besós, la policia 

franquista va matar l’obrer Manuel Fernández Márquez, veí del barri de La Mina. 

Avui encara no hi ha ni reconeixement per totes les víctimes de la repressió feixista 

ni s’han demanat comptes ni als torturadors ni als responsables polítics de l’època. 

A primers de la dècada dels setanta, Barcelona es desbordava per la perifèria. 

L’augment del consum energètic per part d’una part de població que feia més de 10 

anys que arribava a Catalunya en constants onades migratòries va fer que 

l’empresa elèctrica es decidís a aixecar la tercera de les torres de més de 200 

metres d’alçada, avui visibles des de tots els racons del litoral barceloní.  

 
Figura 86. Anunci de premsa per a reclutar treballadors en la construcció del tercer grup de la 
central de Sant Adrià. Font: Exposició sobre el patrimoni material i immaterial de la central tèrmica 
de Sant Adrià. Font: Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica 
de les llums” (2014). 

                                                        
125 MONTILLA, RAÚL. “Patrimoni: Conservem, però fins a on?”. La Vanguardia (Sup. Culturas) 15/03/2014 : 34 i 35.   
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Les empreses que varen intervenir en la construcció del tercer grup de la tèrmica 

varen ser Construcciones Pirináicas (COPISA) de la qual n’era treballador Manuel 

Fernández Márquez, Control y Aplicaciones (CASA) i Sociedad Argentina de 

Electricidad (SADE). Les tres empreses, amb una plantilla total de 1.738 operaris, 

estaven relacionades entre sí i amb FECSA per vincles filials i perquè compartien 

consellers en la direcció. El ritme de treball era accelerat, es treballava per torns, 

nit i dia, perquè hi havia molta pressa per enllestir l’obra. Les condicions laborals 

dels treballadors eren les pròpies del sector de la construcció del “desarrollismo”: 

l’eventualitat, els sous baixos, el treball a preu fet o a “destajo” i la parcel·lació de la 

feina de paleta, que fa possible incorporar amb poc entrenament als nous 

treballadors. El 30 març de 1973 els treballadors de les empreses implicades en la 

construcció de la tèrmica havien començat a negociar el seu conveni col·lectiu a 

partir d’una plataforma reivindicativa, elaborada en assemblea, que s’havia 

desmarcat dels jurats del sindicat vertical i amenaçava amb una vaga si no es 

complien les seves peticions126 abans de les 12 del migdia del 2 d’abril. 

 

 
Figura 86. Obrers treballant en la construcció del tercer grup de la central de Sant Adrià, 1973. 
Font: Fundació Endesa, Arxiu fotogràfic. 
 

                                                        
126

 Entre les reivindicacions dels treballadors hi havia l’augment igual per a tots de 4.000 ptes. / mes; 40 hores setmanals de 

treball (de dilluns a divendres), en lloc de les 56; pagament del 100% del salari real en cas de malaltia, accident o jubilació, 3 

pagues extraordinàries d'acord amb el salari real; contracte fix a partir dels quinze dies de treball i anul·lació dels contractes 

signats en blanc; l'empresa ha d'abonar l'Impost pel Rendiment del Treball (IRTP); 500 ptes. mensuals d'ajuda escolar per 

als fills de 4 a 16 anys; 30 dies de vacances pagades; botes de seguretat, vestuaris i dutxes en condicions, i, dret de reunió. 
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El 30 de març COPISA va intentar que els treballadors es retractessin per escrit del 

seu suport a la plataforma, distribuint fulls suposadament signats per alguns 

obrers que condemnaven la vaga, en un intent de sembrar la confusió i trencar la 

unitat. Per la seva banda, els treballadors varen decidir en assemblea no retractar-

se, iniciar una aturada de 30 minuts, no treballar dissabtes i diumenges i exigir el 

pagament de les hores empleades en la negociació. El dilluns 2 d’abril l’empresa va 

anunciar que no accedia a les peticions dels treballadors, declarava que la comissió 

obrera era il·legal i amenaçava amb l’acomiadament temporal de tota la plantilla. 

Vista la situació, els obrers varen declarar-se en vaga l’endemà mateix, constituint-

se en assemblea permanent i formant piquets informatius per explicar el conflicte 

a les empreses veïnes.  

El matí del 3 d’abril de 1973, la policia havia ocupat la central propietat d’Endesa 

per intimidar els vaguistes que s’hi manifestaven. L’empresa havia penjat a les 

portes d’entrada al recinte uns cartells comunicant l’amenaça de suspensió de 

feina i sou durant cinc dies a tots els treballadors. A les 7 del matí els vaguistes 

varen intentar prendre les instal·lacions de la central en bloc, com feien 

habitualment; però aquell dia l’empresa els va dir que només podrien entrar de 

tres en tres. Els treballadors s’hi varen negar. Alguns d’ells varen tallar la via fent 

parar el tren. Aleshores la Policia Armada, amb furgonetes i cavalls, va carregar 

contra els manifestants. Hi va haver moments de tensió i durs enfrontaments, 

corredisses, cops de porra i insults, mentre els treballadors s’agrupaven en un 

cantó de la via, des d’on tiraven pedres. La policia no va trigar a respondre: primer 

varen disparar a l’aire i just després contra la multitud. Manuel Fernández 

Márquez, de 27 anys d’edat i natural de Badajoz, casat i amb un fill de 2 anys, va 

caure desplomat a terra. Per la seva banda, Serafín Villegas Gómez – treballador de 

25 anys – va quedar ferit per una bala al coll. Els fets varen succeir a les portes de 

la central, a les 8:30 hores del matí.   

Manuel Pérez Ezquerra127, testimoni presencial dels fets, els relata: 

                                                        
127 Manuel Pérez Ezquerra va ser militant de les clandestines Comissions Obreres i representant de la Comissió Sindical que 
va encapçalar les protestes de 1973. Va ser detingut i condemnat a 4 anys de presó en un Consell de Guerra, juntament amb 
els obrers Leonardo Farrero Rodés, Jose Moreno Rider i Fernando Lozano Revuelto (2 anys de presó) per participar en la 
vaga que va suposar la mort de Manuel Fernández Márquez, a la Tèrmica del Besòs.  
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“Esa misma mañana nos encontramos con las puertas cerradas y con la policía 

delante de las mismas y exigimos entrar. La empresa propuso que pasáramos de 

tres en tres, a lo que nos negamos. Luego de cinco en cinco, a lo que nos negamos 

también. Queríamos entrar todos juntos, tal como veníamos haciéndolo hasta ese 

día. La policía amenazó con cargar, a lo que respondimos que si lo hacían nos 

defenderíamos. Poco después y sin más aviso cargaron. Ante lo cual los 

trabajadores nos retiramos hasta una vía cercana en donde comenzamos a recoger 

piedras, lo que dio origen al primer enfrentamiento. En aquel momento pasó un 

tren al que la policía paró, quedándose más de cien compañeros al otro lado de la 

vía, entre el tren y la policía. Por esta causa y para que el tren se apartara, el tren 

fue apedreado por los trabajadores que se encontraban en el lado contrario de la 

vía. Una vez se alejó el tren hubo más idas y venidas entre policías y trabajadores 

hasta que, llegada la carga de la policía, se respondió con una lluvia de piedras. Y se 

empezaron a oír los primeros disparos. Hubo dos heridos de bala y numerosas 

quemaduras de ropa, entre ellos Manuel Fernández Márquez, que si bien no era de 

la Comisión, sí estuvo en la primera línea. Los dos heridos de bala se recogieron en 

un coche y se les llevó al dispensario. Manuel Fernández Márquez ya estaba 

muerto”.  

Els trets varen provocar la fugida generalitzada de la majoria dels treballadors, que 

varen buscar refugi als barris de La Catalana i de La Mina. Al migdia la policia havia 

ocupat els municipis de Sant Adrià i Badalona, havent realitzat 16 detencions.    

 

Manuel Fernández va ser enterrat al Cementiri de Pomar a Badalona, l’endemà dels 

fets, acompanyat d’una gran gernació de companys. Un impressionant 

desplegament policial (60 policies a cavall, 2 autocars i 7 jeeps) controlaven els 

accessos. Solament varen permetre la presència de la dona del difunt i dels 

familiars més propers, la resta d’assistents varen haver de quedar-se fora del 

cementiri. En el moment en què un dels companys llegia un poema de comiat que li 

havia dedicat – Murió por gritar – les forces de seguretat van tornar a carregar 

dispersant els assistents: 

 



 

 

- 158 - 

“Murió por gritar” 
 

Martes 3 de abril de 1973 

Ese día murió Manuel, 

Manuel Fernández Márquez, 

obrero. 

Pero no murió de cansancio, 

como morimos muchos. 

Pero no de accidente de 

trabajo, 

como seguimos muriendo. 

Pero no de hambre y de miedo, 

como quisieran que muriésemos. 

Murió por gritar 

que no quería morir por nada de eso. 

Murió por gritar 

Yo soy yo y mis compañeros. 

Murió 

porque el único argumento de sus opresores 

se le incrustó en el cuerpo 

ese martes, ese 3 de abril 

teñido en sangre 

asesinaron a Manuel, MANUEL FERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ 

compañero nuestro. 

 
Figura 87. Passavolant amb el poema dedicat a Manuel Fernández Márquez. Font: FERRANDO, EMILI i 
RICO JUAN. “Lluites obreres a la Tèrmica del Besós: 30è aniversari de l’assassinat de Manuel 
Fernández Márquez. 
 
 

Comissions Obreres de Catalunya es fa ressò igualment dels successos 

immediatament posteriors a la mort de Manuel Fernández Márquez: 

 

“Aquella misma tarde se reúne la comisión obrera del barrio del Besós y elabora 

una hoja en la que se denuncia el asesinato de Manuel Fernández Márquez y la 

situación de injusticia de los trabajadores de la misma Térmica, y se convoca a una 

manifestación para el día siguiente. La manifestación fue preparada y planificada 

con todo cuidado en cuanto a su recorrido, unos 400 metros; su duración un 



 

 

- 159 - 

máximo de 12 minutos, el tiempo que tardaba la policía en llegar al barrio. 

Montamos pisos francos con servicios médicos y enfermería para esconder 

personas heridas, coches preparados para sacar personas del barrio, etc. Teníamos 

un coche con una radio que cogía la emisora de la policía y transmitía al centro de 

la manifestación la situación de la policía en cada momento. Cortamos el barrio con 

una cadena y dos candados en los extremos y, por la otra entrada, estaba 

preparada una cortina de fuego y barricada para entorpecer la entrada de la 

policía. Empieza la manifestación a la hora acordada, saltando una chica en medio 

de la calla Alfonso V, en el punto acordado, dando una pitada, y todo el mundo salta 

al medio de la calzada y empieza la manifestación: más de mil personas, en bloque, 

como una sola persona, rodeado todo el entorno por jóvenes armados con barras, 

como piquetes de defensa de las manifestaciones. Se llega al final del recorrido y de 

nuevo suena el pito y se disuelve rápidamente, desapareciendo todos sus 

componentes. La policía llegó pocos minutos después pero sólo encontró 

octavillas, pintadas y pancartas por todo el recorrido de la mani aludiendo al 

motivo de la manifestación. Este fue el homenaje que el barrio del Besós hizo tanto 

a la lucha de la térmica como a Manuel Fernández Márquez”.  

 

Els fets del 3 d’abril van provocar una forta reacció per part de treballadors 

d’altres empreses, estudiants i ciutadans de Sant Adrià i d’altres municipis. Els dies 

següents varen realitzar-se manifestacions de suport a Badalona (600 

manifestants), Santa Coloma (300 manifestants), Ripollet i Cerdanyola (unes 8.000 

persones surten al carrer després de fer vaga general el dia 6). El 8 d’abril, prop de 

2.000 treballadors varen congregar-se a Badalona davant la tomba de Manuel 

Fernández per fer-li una ofrena floral, al mateix temps que varen realitzar-se 

diversos parlaments contra el règim franquista. Durant els dies posteriors es van 

succeir nombroses mobilitzacions de solidaritat obrera, molt especialment a la 

SEAT i a d’altres empreses, així com a les universitats i als carrers per part dels 

estudiants. El primer comunicat el va emetre el Col·legi d’Advocats de Barcelona el 

mateix 3 d’abril a la tarda, en el qual expressava el seu rebuig als fets de la Tèrmica 

i anunciava la presentació d’una querella contra la policia. L’endemà prop de 1.500 

d’estudiants universitaris acompanyats de professors (Central, Autònoma i 
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Politècnica) es van mobilitzar per tota la ciutat de Barcelona; també els metges, 

l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i representants de comissions de 

barri de Terrassa, Gràcia i Casc Antic. El 4 d’abril paren Siemens, Pegaso, Gincar, 

Fecsa, Esesa, Bultaco, Carrocerias Catalanas, Hispano Olivetti, La Maquinista 

Terrestre y Marítima, Seat, Ficea, Cros, Tepsa, Institut Mental, Farma, Costa i Font, 

Adell, Cemoto, Rodefeller, Sóla, Condiesel, Artes-Jaegger, Meler, Aiscondel, Aicar, 

Cumbre, Carburos Metálicos, Harry Walker, Faema, Josa, Mail Ibérica, Pirelli, 

Matacás, Bifesa, A. A. Electrónica, Barcinova, Soler almirall, Laforsa, Fundiciones 

Serra, Laboratorios Serrat, Guix Philips, Terlenka, Selda, Norma Galindo, Plásticos 

Marina, Fergat, Montesa, Juanico Hns., Papelera, Tintes Especiales, Corberó, 

Clausar, Benavent, Boeringer, Frenos, Embragues, Uralita, Trillo, Mir i Miró, 

Sintermetal, Metapol, Contadores de Mollet, Armco, Carrocerías Catalanas, Ariel, 

Gráficas Soler, Gustavo Gili, entre d’altres. Varen manifestar-se igualment les 

plantilles dels principals bancs del país (Banesto, Hispano Americano, Atlántico, de 

Madrid, Ibérico, Central, Banca Catalana, Urquijo, General de Comercio, 

Guipuzcuano). L’11 d’abril, Marcelino Camacho128 llança una carta des de la presó 

de Carabanchel en solidariat amb la lluita de la Tèrmica i condemnant la mort de 

l’obrer Fernández Márquez. 

També el sacerdot que va celebrar l’eucaristia a Santa Coloma de Gramenet en 

ocasió del funeral va destacar la justícia de les reivindicacions dels obrers de la 

Tèrmica i en general del moviment obrer, acabant així la seva homilia: 

“Sin libertad de reunión, sin sindicato verdadero, la clase trabajadora no puede 

recurrir a otra fuerza que a la de la unión y la huelga”.  

En el mateix sentit el 19 d’abril l’abat de Montserrat, Cassià Just va fer públic un 

comunicat on manifestava el seu rebuig a la violència policial. I finalment a l’acte 

central del 1r de Maig convocat per l’Assemblea de Catalunya al municipi de Sant 

Cugat del Vallès va obtenir una participació molt important d’obrers.  

En pocs dies van haver-hi accions en unes 200 empreses i varen mobilitzar-se al 

voltant de 150.000 treballadors a partir de manifestacions, fulls volants, aturades 

                                                        
128 Marcelino Camacho Abad (1918-2010), impulsor de Comissions Obreres, va ser secretari general del sindicat entre 1976 i 
1987. Per les seves activitats sindicals i polítiques va ser empresonat el 1967, i passà nou anys a la presó de Carabanchel.    

https://ca.wikipedia.org/wiki/1967
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
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parcials, minuts de silenci, assemblees, declaracions, recaptació de diners, braçals 

negres i tancament de botigues i bars. Moltes d’aquestes manifestacions i aturades 

van ser també fortament reprimides per les forces del règim produint-se 

quantioses detencions i empresonaments. Per la seva banda, les empreses 

constructores varen respondre amb l’única arma que tenien al seu abast: el lock-

out i acomiadaments. Com a conseqüència, la vaga va durar gairebé un mes, varen 

ser acomiadats uns 70 treballadors – els més actius en el comitè i a la vaga –, 55 

varen marxar per compte propi, i, aproximadament el 60% dels treballadors que 

varen tornar a treballar varen ser sancionats (Mota Muñoz, 2010: 69). Dels 

múltiples donatius que es varen rebre en solidaritat amb els fets de 1973, una part 

important es va repartir entre els treballadors acomiadats, i en menor quantitat es 

destinaren a pagar les fiances dels companys processats i a la família de Manuel 

Fernández Márquez. 

El primer ajuntament democràtic de Sant Adrià de Besòs, en un ple extraordinari 

celebrat el 20 d’abril de 1979, va aprovar el canvi de nom de diversos carrers del 

municipi, entre els quals l’Avinguda Capitan General de la Armada Carrero Blanco 

va passar a dir-se Avinguda Manuel Fernández Márquez, al barri de La Mina. 

També el Centre de Formació d’Adults de La Mina va dedicar-se al vaguista 

assassinat, l’any 1981. 

 
Figura 88. Targeta de l’Escola d’Adults Manuel Fernández Márquez. Font: FERRANDO, EMILI i RICO JUAN. 
“Lluites obreres a la Tèrmica del Besós: 30è aniversari de l’assassinat de Manuel Fernández 
Márquez. 
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Figura 89. La paraula “Fernández” dins dels mètodes d’estudi de l’Escola d’Adults dedicada a 
Fernández Márquez. Font: FERRANDO, EMILI i RICO JUAN. “Lluites obreres a la Tèrmica del Besós: 30è 
aniversari de l’assassinat de Manuel Fernández Márquez. 
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Figures 90, 91 i 92. Fotografies de l’acte d’homenatge a Fernández Márquez en el sisè aniversari de 
la seva mort (3 d’abril de 1979). Font: FERRANDO, EMILI i RICO JUAN. “Lluites obreres a la Tèrmica del 
Besós: 30è aniversari de l’assassinat de Manuel Fernández Márquez” i Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 
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L’any 2003, en motiu del trentè aniversari de la mort de Manuel Fernández 

Márquez, el sindicat Comissions Obreres va editar el dossier Lluites obreres a la 

Tèrmica del Besós. 30è aniversari de l’assassinat de Manuel Fernández Márquez. El 

document inclou nombrosos retalls de la premsa clandestina d’aquella època, que 

va recollir la notícia, i una detallada recreació del succés.  

Els greus successos del 3 d’abril de 1973 varen tenir una gran repercussió en la 

premsa i en la publicació de comunicats de grups, institucions i partits polítics. Es 

pot distingir al respecte dos tipus d’informació, una és la premsa (legal o 

clandestina) i la segona són els comunicats de solidaritat de diferents institucions 

socials amb els treballadors de la tèrmica129. La premsa oficial va fer-se eco de la 

informació emesa pels organismes estatals. La premsa va insistir de forma 

sistemàtica que no hi va haver declaració de conflicte laboral i que els treballadors 

havien estat manipulats per grups subversius per desviar el conflicte laboral en un 

conflicte polític, l’únic objectiu del qual era la utilització de la violència. En aquest 

sentit la informació de La Vanguardia Española és una miscel·lània d’informació 

interessada dels fets i de condemna dels elements violents. L’endemà del succés la 

nota elaborada pel Governador Civil és un compendi perfecte, la denuncia oficial 

de les accions d’agitació i d’enfrontament dels grups sindicalistes “il·legals”: 

 

“En la mañana de hoy y cuando los trabajadores de las empresas «Copisa», «Sade» 

y «Control y Aplicaciones», que trabajan en la construcción, instalación y montaje 

de la nueva central térmica de San Adrián de Besos llegaron al lugar de trabajo, les 

fue notificado, con el aviso correspondiente, el haber sido sancionados, por sus 

respectivas empresas, con cinco días de suspensión de empleo y sueldo por 

incidentes laborales graves producidos en días anteriores. Entre las 8 y 8.30 horas 

se fueron concentrando en los alrededores de la obra unos 1.500 trabajadores, a 

quienes las fuerzas de Orden Público, que previamente habían sido avisadas, 

ordenaron que se dispersaran. Incitados por un escaso número, los trabajadores se 

dirigieron a las proximidades de la vía del ferrocarril, en donde detuvieron el tren 

de viajeros número 3.113, semidirecto a Massanet, al que apedrearon en el 

momento de reanudar su marcha, rompiendo varios cristales, - hechos estos que se 

                                                        
129 Veure Annexos, Lluites Obreres: la vaga de la tèrmica del Besòs. 
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repitieron cuando momentos más tarde en dirección contraria pasaba el tren n.° 

3.112. Posteriormente, se dirigieron hacia las fuerzas de Orden Público, a quienes 

agredieron violentamente, llegándose a una situación límite, obligando a que 

dichas fuerzas hicieran varios disparos al aire con el fin de evitar el 

enfrentamiento, sin que aun así se consiguiera, por lo que se vieron precisados a 

repeler la agresión, resultando el trabajador Manuel Fernández Márquez, de 27 

años de edad, con herida producida por disparo de arma de fuego, a consecuencia 

de la cual fallecía, poco después.. Asimismo resultó herido el trabajador Serafín 

Villegas Jiménez, quien está siendo debidamente atendido. Dos sargentos, dos 

cabos y seis policías armados resultaron lesionados de distinta gravedad e 

importancia. Se han practicado varias detenciones. Una vez más, al lamentar los 

hechos ocurridos repudiamos estos actos de agresión fomentados por quienes sólo 

buscan el enfrentamiento con las fuerzas de Orden Público, al margen de cualquier 

mejora o reclamación laboral. Barcelona, 3 de abril de 1973”130. 

 

Un article titulat “Orden Público” apareix publicat en el diari Solidaridad Nacional, 

addicte al règim, reflexa que els successos de la tèrmica de Sant Adrià i el gran 

moviment de solidaritat creat, va representar un greu perill per la dictadura, que 

va utilitzar tots els mitjans d’informació per reduir-ne l’abast: 

 

“Algo hemos aprendido durante treinta y cuatro años de paz. A convivir, a 

entendernos, a dialogar, cosa que, entre nosotros, con demasiada frecuencia 

resultava harto difícil... (...) ... Lo cierto es que por voluntad de todos, o al menos 

por voluntat de la inmensa majoria de los espanyoles, la paz social se convirtió 

durante esos años en una institución, y el orden público en una costumbre, una 

agradable y aprovechosa costumbre que no necesitaba de la más mínima coacción 

para ser respetada, antes bien se venía observando con la mayor naturalidad”131. 

 

                                                        
130 Disponible a http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/04/04/pagina-31/34229871/pdf (Consulta el 4 de 
juny de 2017). 
 
131 Disponible a CATENA GARCIA, JOSE Mª. “La huelga de la tèrmica del Besós: abril de 1973”. A: Historia de España 1939-1975. 
Bellaterra: setembre de 1987. (Consulta el 4 de juny de 2017). 
 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/04/04/pagina-31/34229871/pdf
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De les notes i comunicats en solidaritat amb els obrers destaquen la Carta de 

Mestres i Llicenciats, l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’octaveta del 

grup de Periodistes Democràtics de Barcelona, els quals varen ser els primers a 

denunciar els mitjans d’informació legals: 

 

“Los medios de información legales han jugado un precario – por no decir nulo 

papel – en este proceso de creación de una opinión pública responsable, consciente 

y crítica. (...) su actitud ha sido la de silenciar o deformar sistemáticamente los 

hechos por ciega obediencia a las consignes oficiales y por la defensa, más o menos 

claramente expresada, de los intereses del capital”.       

   

Al seu torn la premsa clandestina: Treball, Combate, Lluita Obrera i Mundo Obrero 

varen incidir gairebé totes en els mateixos punts: la necessitat de realitzar una 

vaga general política per derivar la dictadura, la llibertat dels detinguts en la lluita 

de la tèrmica, l’acceptació de les reivindicacions dels obrers de Sant Adrià i la 

creació d’un moviment solidari. La vaga de la tèrmica va servir com a catalitzador 

per a realitzar una gran protesta obrera, però no es va aconseguir proclamar la 

vaga general. Varen ser diversos els errors que varen impedir materialitzar-la 

(Catena, 1987), alguns propis de la tèrmica, d’altres més estructurals i 

característics de la societat espanyola. Sobre els errors del moviment obrer que va 

intervenir a la vaga, sembla evident la falta d’una consciència de classe prou 

compresa, que portés els treballadors a unir-se en els sindicats i a tenir una 

participació més activa a les protestes, per tant es feia molt difícil de proclamar 

unes jornades de lluita o vaga general a causa de la despolitització de gran part dels 

treballadors132, els quals deixaven en un segon pla la transformació política i se 

centraven en aconseguir només la millora econòmica.  

A partir de la lectura dels butlletins Mundo Obrero, En Lucha i Combate133 sembla 

encertada la hipòtesi que la manca d’una organització interna formada i amb 

experiència va impedir que la vaga general i la lluita prenguessin més força. A tot 

                                                        
132 La cultura empresarial i la identitat corporativa pròpia de l’economia política del franquisme havia donat pas a una nova 
generació de treballadors despolititzats – coneguts amb el nom de productores – integrats en els sindicats verticals. 
Igualment el paper de la repressió policial i judicial no va ser menys important amb la posterior intimidació, les detencions i 
el judici de guerra a quatre persones.   
 
133  Disponible a Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, Biblioteca Virtual de Premsa Històrica < 
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd  (Consulta el 3 de juny de 2017). 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
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això cal sumar-hi la possibilitat que els mateixos treballadors se sorprenguessin de 

la ressonància i els diversos moviments de solidaritat que va tenir la seva vaga, 

sense preveure que pogués ser tan llarga i dura.  A més a més, durant tots els dies 

que va durar la vaga i fins i tot els dies posteriors, la central i les seves rodalies 

varen ser ocupades per les forces de l’ordre, essent impossible la continuïtat de la 

lluita eludint el control policial.  

 

Pels successos de la tèrmica de Sant Adrià varen ser detinguts i empresonats 

esperant un Consell de Guerra: Manuel Pérez Ezquerra (pena de quatre anys), 

Leonardo Farrero Rodés, José Moreno Rider i Fernando Lozano Revuelta (penes 

d’un any).                 

 
 
Figura 93. Nota sobre el Consell de 
Guerra del 7 de febrer de 1974, a 
quatre treballadors de la tèrmica 
pels fets de 1973. Font: La voz 
obrera (periódico de acción 
comunista). Dossier, abril 1974, p. 
1-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 94. Detall de la 
resolució del Consell de 
Guerra a quatre 
treballadors de la tèrmica 
pels fets de 1973. Font: 
CATENA GARCIA, JOSE Mª. “La 
huelga de la tèrmica del 
Besós: abril de 1973”. A: 
Historia de España 1939-
1975. Bellaterra: setembre 
de 1987. 
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3.1.4 Viure sota les Tres Xemeneies: la pluja negra de Sant Adrià 
 

 

A part de ser un símbol visible de les lluites obreres de finals del franquisme, les 

Tres Xemeneies també van ser el focus de lluites veïnals per a recuperar la 

salubritat del territori. La configuració urbana de Sant Adrià, i de la major part dels 

municipis metropolitans que participaren en la industrialització al llarg del segle 

XX es caracteritza per la barreja dels usos industrials amb els residencials. Les 

fàbriques i les cases que habitaven els seus treballadors convivien en el mateix 

territori. La vella idea de les colònies industrials queda superada aquí per la ciutat 

industrial. L’espai on les màquines i els ciutadans configuren un tot urbà i a on la 

convivència entre uns i altres sovint esdevé hostil. La contrapartida a una 

prosperitat fins aleshores desconeguda per aquesta generació de treballadors i 

veïns fou un territori aspre: l’aire contaminat, l’aigua emmetzinada i un paisatge 

tèrbol. El riu Besòs, per exemple, encapçalava amb el Dnieper a la URSS la llista de 

rius contaminats per metalls pesants a inicis de la dècada de 1980. 

 

Els problemes mediambientals relacionats amb la producció d’energia tenen una 

fita rellevant a Badalona el 26 de setembre de 1966, quatre anys abans de la 

construcció dels dos primers grups de la tèrmica de Sant Adrià.  

 

Aquell dia es va celebrar la manifestació de més d’un miler de dones que 

denunciaven l’anomenat “polvillo negro”134, el sutge que desprenia la combustió 

del carbó que cremava la central tèrmica Besòs I i que el vent arrossegava des del 

litoral cap al centre de la ciutat veïna. Pot considerar-se aquesta protesta la 

primera mobilització massiva que tingué lloc en aquest territori en ple franquisme, 

a la vegada que també mostra el paper actiu de les dones liderant els conflictes 

ambientals urbans. 

 

 

 

 

                                                        
134 La població dels municipis de Badalona i Sant Adrià varen batejar amb el nom de “polvillo negro” les partícules 
sedimentables que produïa l’emissió de diòxid de sofre. Disponible a 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/05/18/pagina-34/33437309/pdf.html (Consulta el 28 de maig de 
2017). 
 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/05/18/pagina-34/33437309/pdf.html
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Figura 95. Manifestació a la rambla de Badalona, el dia 26 de setembre de 1966, en contra del 
“polvillo negro” que desprenia la veïna central de Besòs I. Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 

 

La notícia135 de la construcció d’una nova central tèrmica l’any 1971 en terrenys de 

Sant Adrià, va caure com una autèntica bomba al municipi veí de Badalona, el qual 

seguia patint les conseqüències del “polvillo negro” i dels àcids de la química CROS.  

“Cuando en Badalona cunde la indignación por las molestias y perjuicios por el 

polvillo negro, procedente de la actual central térmica de FECSA y de las 

consecuencias lastimosas que producen los humos de la empresa CROS, viene 

ahora el comienzo de la construcción de una nueva central térmica de FECSA, que 

en cuando sea término de San Adrián del Besós, afectará grandemente a nuestra 

ciudad y que, por cierto según nuestras noticias, no tiene permiso del 

Ayuntamiento de aquella población. Ante tamaña noticia, el municipio badalonés, 

velando por los sensibles perjuicios que ello puede reportar a los badaloneses, ha 

comparecido en el expediente iniciado por FECSA para erigir dicha nueva central 

térmica, la cual está proyectada con unas torres de elevación de unos 150 metros 

(…). ¿Estaremos aún a tiempo de evitar la construcción que ha de ser un nuevo 

aumento de polución perjudicial e insoportable que ya está sometida nuestra 

ciudad?”  

                                                        
135 Disponible a http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/07/LVG19710907-028.pdf (Consulta 
el 23 de març de 2017). 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1971/09/07/LVG19710907-028.pdf


 

 

- 170 - 

Amb la construcció dels tres grans grups de la central tèrmica de Sant Adrià de 

Besòs es produeixen per primera vegada els episodis de pluja negra a Sant Adrià, 

els quals varen anar-se repetint fins el tancament del segon grup a l’inici del segle 

XXI. De fet, la gran altura de les Tres Xemeneies – que les converteixen en l’edifici 

més alt de l’àrea metropolitana i fins ara en un dels més alts de l’estat espanyol –, 

constitueix en certa manera una mena de reconeixement a les manifestants dels 

anys seixanta. Independentment de la incidència que poguessin tenir les 

manifestacions produïdes la dècada anterior, sembla que amb la construcció de la 

central de Sant Adrià, FECSA volia reduir al màxim la contaminació atmosfèrica de 

l’àrea barcelonina. Per aquest motiu els tres grups de la central varen ser 

construïts amb la sortida de fums de les xemeneies a 200 metres d’alçada. En el 

seu moment es va explicar en els mitjans de comunicació que el conjunt era tres 

vegades més alt que el monument a Colom, que l’arribada dels combustibles 

líquids suposarien una menor contaminació i que la població no se’n ressentiria. Al 

projecte constructiu del grup I i el grup II136 de l’any 1973 pot llegir-se:  

“La altura de las chimeneas se ha considerado como criterio determinante para 

prevenir la contaminación atmosférica por ser este el más eficaz y rentable en 

nuestro caso” (...). Ya que los gases de humo salen con velocidad elevada de la 

chimenea en la cota +150m, estos serán distribuidos en las capas de aire más altas, 

de manera que se evitan las posibles molestias para la población. No son posibles, 

tampoco, las molestias derivadas de la existencia de polvo o cenizas volantes, 

debido a que la caldera funcionará exclusivamente con fueloil”.   

El 14 de novembre del mateix any, La Vanguardia Española es feia ressò de la 

posada en funcionament dels dos primers grups, accentuant els avantatges 

ambientals de les xemeneies de FECSA: 

“La gran altura de sus chimeneas y la depuradora técnica de su combustión han 

permitido alcanzar en este sentido una perfección tan notable, que resulta 

                                                        
136 Disponible a l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besós (Consulta el 13 de febrer de 2017). 
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prácticamente imposible apreciar a simple vista que la Central está en plena 

producción”137.  

És evident que l’alçada servia per garantir suposadament una millor dispersió dels 

contaminants generats en la combustió, però no era la única circumstància que 

FECSA al·legava. El document Estudio de las medidas adoptades para disminuir en 

todo lo posible la contaminación atmosférica138 acompanyava l’expediente incoado y 

que motivó la autoritzación de construcción de esta central, según Resolución de la 

DGEC del 14-1-70 i donava per fet que les circumstàncies ambientals eren 

determinants per prevenir la contaminació. Pel que fa a les condicions 

topogràfiques, l’estudi afirmava: 

“La proximidad del mar resulta favorable por cuanto gran parte de los humos 

formados se difundirán hacia el mar perdiendo por tanto su nocividad”.  

 I sobre les condicions meteorològiques, afegia: 

“En general resultan también favorables pues dada la situación de la central, la 

dirección del viento de tierra a mar es predominante (...). 

Per tal de minimitzar els efectes de l’emissió, l’estudi enumerava diversos 

procediments com la utilització de combustibles amb baix contingut de sofre, 

l’elecció d’emplaçaments en espais deshabitats o la dessulfuració del combustible. 

Però al mateix temps els descartava per considerar-los inviables per raons de 

rendibilitat i recorria altre cop a l’eficàcia tècnica de les xemeneies: 

“La altura efectiva de la chimenea se intensifica elevando la velocidad de salida de 

los gases y su temperatura lo que produce una sobreelevación de origen dinámico 

y térmico combinadas. Los resultados obtenidos en chimeneas similares, 

demuestran ser suficientes, obteniéndose dosis aceptables de SO2 en la emisión. 

Por esta causa se hacen innecesarias otras medidas preventivas en la mayoría de 

los casos”. 

                                                        
137 Disponible a http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/11/14/pagina-32/34302314/pdf (Consulta el 15 de 
maig de 2017). 
 
138 Disponible a l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besós (Consulta el 13 de febrer de 2017). 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/11/14/pagina-32/34302314/pdf
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La realitat però és que l’alçada monumental de les tres Xemeneies no va evitar els 

episodis de pluja negra, quan la combustió del fuel a la tèrmica provocava una 

precipitació que tacava definitivament tot el que tocava: cotxes, roba estesa, cases, 

mobiliari públic... Amb l’arribada de la democràcia es van instal·lar les primeres 

xarxes de detecció de la contaminació que avui permeten conèixer las dimensions 

de la catàstrofe ecològica que fou Sant Adrià al llarg de gairebé tres dècades. Els 

llindars de contaminació eren superats permanentment degut a les emissions que 

produïen les fàbriques – no només les tèrmiques – disperses al sector nord del 

Barcelonès.  

Un article publicat el juny de 1979 al Setmanari Grama de Sant Coloma de 

Gramenet, titulat Térmica del Besós: El vecino enemigo139  exposava les possibles 

conseqüències de la pol·lució tèrmica sobre el medi i la salut: 

“El incremento de esta polución térmica modifica las propiedades físicas del agua, 

altera la flotabilidad del plancton y disminuye el índice de salinidad. En un informe 

del Consejo Económico y Social de la ONU se indica que las descargas térmicas en 

las aguas provocan un género de bacterias que producen fiebres tifoideas, 

paratifoideas y gastroenteritis con las consecuencias lógicas que esto tiene para los 

consumidores de pescado contaminado y para la riqueza ictiológica”. 

També s’afanyava a desmentir els articles publicitaris de FECSA en relació als 

suposats avantatges de l’increment de temperatura de les aigües marines 

precedents dels sistemes de refrigeració de les seves centrals i alertava sobre els 

perills de la combustió del fuel-oil tot i l’alçada de les xemeneies: 

“A pesar de la altura a la que se construyeron las chimeneas, los gases producidos 

por la combustión del fueloil de baja calidad afectan a las poblaciones vecinas 

comprendidas en un radio de 15 Km –Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma…–  el 

dióxido de azufre se desprende en la atmósfera provocando graves efectos 

corrosivos en el organismo humano, la agricultura y los propios edificios (…). Las 

anomalías a las que me he referido se producen sin que la concentración de 

                                                        
139 TEJEDOR, FRANCESC B.. “Térmica del Besós: El vecino enemigo”. Setmanari Grama del 09 al 16/06/1979 : 14 i 15. Disponible 
a http://trencadis.diba.cat/downloads/diba:32814?datastream_id=file (Consulta el 15 de maig de 2017). 

 

http://trencadis.diba.cat/downloads/diba:32814?datastream_id=file
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dióxido de azufre sobrepase los 165 microgramos por metro cúbico… Y 

recordemos que la ley española permite llegar, sin infringir la legalidad vigente, a 

los 320 microgramos por metro cúbico, aunque FECSA, porque pueda prometer, 

prometa que no va a sobrepasar los 250”.   

 

 
Figura 96. Portada del Setmanari Grama, juny de 1979. Font: TEJEDOR, FRANCESC B.. “Térmica del 
Besós: El vecino enemigo”. Setmanari Grama del 09 al 16/06/1979 : 14 i 15. 

 

 

La Llei 22/1983, de 21 de novembre, sobre la protecció de l'ambient atmosfèric va 

permetre que Sant Adrià de Besòs fos declarat Zona d’Atmosfera Contaminada i al 

1985 Zona de Protecció Especial i Atmosfera Contaminada per la Generalitat de 
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Catalunya, per superar els límits de partícules i SO2. Les gràfiques, integrades en 

l’informe que va justificar la declaració, donen una visió aproximada de la situació 

mediambiental al municipi l’any 1981. S’observa com els índex de contaminació 

del diòxid de sofre només se situaven per sota del límit admissible els mesos de 

gener i febrer, mantenint-se molt per sobre la resta de l’any i arribant a situacions 

d’emergència que sobrepassaven els 1.500 micrograms de partícules 

sedimentables/m2/dia. Igualment pot deduir-se que l’emissió de partícules 

sedimentables només se situava per sota del límit admissible coincidint amb els 

períodes vacacionals de les indústries del municipi. Atenent la legislació, en aquell 

moment es va elaborar un pla d’actuació per a retornar al municipi una qualitat 

d’aire saludable, pla que mai es va desenvolupar en la seva integritat. En els anys 

següents, el municipi va seguir superant els valors límits.  

 

 
Figura 97. Gràfiques sobre partícules sedimentables en mg/m2/dia a Sant Adrià, any 1981. Font: 
Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014).  
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A mesura que la desindustrialització del territori va fer desaparèixer les fàbriques i 

l’àrea metropolitana es dotava de millors instruments per controlar i minimitzar la 

contaminació, la sensibilitat dels veïns pels problemes mediambientals va a anar 

consolidant-se. Les Tres Xemeneies van ser objecte de protestes perquè, malgrat 

aquelles mesures pal·liatives – com fou l’alçada –, la contaminació de l’aire va 

persistir. La combustió amb fueloil seguia generant la precipitació de petites gotes 

de fuel. La reconversió dels grups I i III l’any 2000, per funcionar de forma 

exclusiva amb gas natural, va coincidir amb els dos darrers episodis de pluja negra. 

El 4 de juny del mateix any la pluja negra va afectar greument la ciutat. En aquella 

ocasió, una pols de partícules fèrriques i corrosives va tacar la roba estesa dels 

veïns propers al litoral, els seus cotxes i el mobiliari urbà. Durant l’incident, el 

Defensor del poble de Badalona va recollir més de mil queixes de ciutadans 

afectats, els quals van reclamar indemnitzacions pels desperfectes ocasionats a la 

roba estesa dels terrats i a les carrosseries dels cotxes. Per la seva part, Endesa no 

va voler assumir-ne l’autoria dels fets i tampoc va acceptar indemnitzar els 

afectats. El segon episodi es va produir el setembre del 2001 i va motivar que la 

Generalitat de Catalunya encarregués un estudi  al Consell Superior d’Investigacions 

Científiques140 (CSIC) per demostrar la responsabilitat d’Endesa Generación en els 

fets. Les proves efectuades varen confirmar que les partícules recollides a l’interior 

del grup II (l’únic que encara funcionava amb fueloil) coincidien amb l’anomenada 

pluja negra que va afectar Badalona i Sant Adrià els anys 2000 i 2001.  

El conflicte de convivència entre la tèrmica i els que vivien al seu entorn es va 

resoldre l’any 2002, quan les protestes veïnals, l’acció de l’ajuntament141 i els 

resultats de l’estudi van propiciar que la Generalitat decretés el tancament 

definitiu del grup II i imposés una sanció a l’empresa. L’any 2006, Endesa va pagar 

indemnitzacions pactades amb la majoria dels afectats per la pluja negra del 2000, 

que anaven dels 120 als 250 euros, un 75% de les demandes inicials dels 

                                                        
140 El Consell Superior d'Investigacions Científiques o CSIC és la major institució pública dedicada a la investigació a l’estat 
espanyol, adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat.  

141 Disponible a <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2002/01/26/pagina-6/33960311/pdf.html> (Consulta el 
28 de maig de 2017).  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ministeri_d%27Economia_i_Competitivitat_d%27Espanya
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2002/01/26/pagina-6/33960311/pdf.html
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afectats142. La resta que no estaven d’acord amb el que oferia la companyia va 

buscar, sense èxit, una sentència condemnatòria. En el moment de prendre 

declaració, la part demandant en bloc va al·legar que van respirar “aquest material 

nociu per a la salut”, en al·lusió a la pluja negra.  

 
Figura 98. L’any 2002 va deixar de funcionar el grup II de la central tèrmica, el qual encara 
generava electricitat a partir de fueloil. Font: Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies de 
Sant Adrià, Arxiu fotogràfic. 

 

Atenent les dades de qualitat de l’aire i la normativa europea i catalana sobre 

protecció de l’ambient atmosfèric, en data 23 de maig de 2006, el govern de la 

Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, que declarava 40 municipis de la Regió 

Metropolitana de Barcelona com a Zones de Protecció Especial de l’ambient 

atmosfèric, entre els quals hi ha Sant Adrià de Besòs. A dia d’avui el municipi 

segueix presentant un patró de contaminació propi de les aglomeracions urbanes 

europees, caracteritzat per nivells elevats de diòxid de nitrogen i de partícules en 

suspensió PM10, la qual cosa comporta que es continuïn superant els objectius de 

qualitat de l’aire per aquests contaminants. Per aquest motiu, s’està aplicant al 

municipi un pla específic de millora de la qualitat de l’aire des del 2008.   

  

                                                        
142 Disponible a <http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/endesa-indemnitza-veins-per-pluja-negra-del-2000-
5399022> (Consulta el 28 de maig de 2017).   

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/endesa-indemnitza-veins-per-pluja-negra-del-2000-5399022
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/endesa-indemnitza-veins-per-pluja-negra-del-2000-5399022
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3.2.5 Paisatge i cinema, avui: construint la mirada sobre la tèrmica 
 
 

La dimensió visual és una part essencial del paisatge de les Tres Xemeneies. Des 

dels seus orígens fins avui el fons ambiental de la central tèrmica de Sant Adrià ha 

trobat nous angles d’enfocament, sobretot a través del cinema.  

 

El paisatge de la tèrmica dels anys setanta és el fons ambiental de la nissaga 

de Perros Callejeros, una trilogia dirigida per José Antonio de la Loma i 

protagonitzada per Ángel Fernández Franco àlies El Torete143, que va donar origen 

al gènere cinematogràfic conegut com el cine quinqui, reflex de la inseguretat 

ciutadana que vivia el país en aquella època: barris obrers situats a la perifèria de 

la gran ciutat on la situació d’exclusió social obliga a la delinqüència i a la 

marginalitat. 

 

També d’altres pel·lícules han rodat escenes a l’entorn de les Tres Xemeneies com 

Truhanes, una pel·lícula rodada per Miguel Hermoso l’any 1983 que inclou alguns 

passatges amb les Tres Xemeneies de fons. Ginés (Paco Rabal) porta a Gonzalo 

(Arturo Fernández) a un prostíbul de Badalona regentat per ni més ni menys que 

Lola Flores. A la pel·lícula encara es veuen els dipòsits de la CAMPSA i el Pont del 

Petroli, un antic pantalà reconvertit en mirador. Demasiado joven para morir 

viejo va ser la primera pel·lícula d’Isabel Coixet, interpretada per Gerardo Arenas, 

Emma Suárez, Emilio Lain, David Sust, Fernando Guillén y Carmen Elías l’any 1988. 

No és una pel·lícula fàcil de trobar. A la biblioteca de Sant Adrià tenen alguns 

exemplars en préstec. Les Tres Xemeneies hi apareixen de forma col·lateral. 

 

Figura 99. Truhanes (1983), Miguel 
Hermoso. Font: Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya (MHIC), 
Exposició “La fàbrica de les llums” 
(2014). 

 

 

 

                                                        
143 És molt freqüent que en les pel·lícules de cinema quinqui un delinqüent habitual es converteixi en actor i que s'interpreti 
a si mateix o a un altre delinqüent (al qual coneix o ha conegut) pretenent donar-li així un major realisme a la cinta. 
 

http://www.filmaffinity.com/es/film261329.html
http://www.filmaffinity.com/es/film261329.html
http://www.sant-adria.net/serveis/cultura_biblioteca_sant_adria
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Figura 100. Demasiado viejo para morir (1988), Isabel Coixet. Font: Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 

 

L’any 2004, el cineasta Brad Anderson també va portar la tèrmica a la gran 

pantalla amb la pel·lícula The machinist. El film – protagonitzat per Christian Bale i 

Jennifer Jason Leigh –, és un thriller fosc i atmosfèric que narra la història d’un 

mecànic que treballa en una fàbrica. Mentre llegeix Kafka i Dostoievsky es 

consumeix per un crim que no recorda quan ha comès. El look de la pel·lícula 

inspirat en l’austeritat expressionista i el suspens dramàtic de les ombres dels 

primers films de terror dels anys vint, troba en la central i els seus pantalans el 

decorat ideal per rodar-hi la primera escena144, en la qual Trevor (el protagonista) 

llença al mar un cos embolicat en una catifa. Al fons, unes balises de llum 

intermitent i la silueta aterradora de les Tres Xemeneies.    

  

                                                        
144 Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=qBT2kw9OjII (Consulta el 02/06/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=qBT2kw9OjII
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Figures 101 i 102. The machinist (2004), Brad Anderson. Font: Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 

 
 
Entre el registre cinematogràfic més recent sobresurt la pel·lícula Petit indi (2009), 

del director Marc Recha, amb la participació de l’elenc d’actors format per Marc 

Soto, Eduardo Noriega, Eulàlia Ramon, Sergi López i Pere Subirana. El periple de 

l’Arnau, l’adolescent que protagonitza aquesta història és una de les millors 

exploracions cinematogràfiques del territori metropolità, incloses les Tres 

Xemeneies, on hi té lloc una escena central de la pel·lícula. El film de Recha és un 

viatge d’iniciació, una exploració dels no llocs que han aparegut a les ciutats a causa 

de les transformacions urbanes i de la pèrdua dels espais industrials predominants 

durant el segle XX. Des d’aquesta premissa el director s’aproxima a les Tres 

Xemeneies, aquell element fàcilment localitzable des de les finestres del cotxe o del 

tren. L’espai que ha quedat encerclat per l’univers on the road: nusos de carreteres 

i els descampats que han anat aflorant després del desmantellament parcial de la 

central. El film situa les Tres Xemeneies dins el món dels intersticis, terrain vague o 

no man’s land, establint un mode narratiu capaç de plasmar amb contundència la 

seva condició fronterera.  

 
Figura 103. Petit Indi (2009), Marc 
Recha. Font: Museu d’Història de 
la Immigració de Catalunya 
(MHIC), Exposició “La fàbrica de 
les llums” (2014). 
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El periodista i bloguer Pere Meroño fa un retrat perfecte de la singularitat 

perifèrica del film: 

 

“(...) el Besòs poc fondo i ample, riu domesticat i industriós. Paisatges i paisanatges. 

Perfil psicològic. Mirada etnogràfica, antropològica, naturalista, en diria jo, en tota 

regla. Fi, punyent i tendre. Les 3 torres de FECSA, de 200 m. d’alçada, a Sant Adrià 

de Besòs i els pantalans encara vius”.  

 

 

Així com Vicky, Cristina, Barcelona és, segurament, la pel·lícula que més projecció 

internacional ha donat a la ciutat de Barcelona, Biutiful145 (2010) és l’antítesi de la 

ciutat cosmopolita que projecta Woody Allen. La pel·lícula, situada al barri xinès de 

Badalona, despulla la immigració i l’esclavatge del treball que s’oculta als baixos 

fons. Les Tres Xemeneies, que apareixen esporàdicament en diversos plans del 

film, reemplacen la Sagrada Família i esdevenen el símbol de la perifèria. Dirigida 

per Alejandro González Iñárritu (Amores Perros, 21 gramos i Babel), Biutiful relata 

la vida de l’Uxbal, un pare de família vinculat a la xarxa de tràfic d’immigrants 

il·legals que sobreviu explotant el seu do de vident que el permet comunicar-se 

amb persones acabades de morir. L’arribada d’un càncer de pròstata que li dóna 

pocs mesos de vida l’obliga a arreglar totes aquelles coses que té pendents.     

 

Diu Iñárritu, referint-se a l’extraradi barceloní: 

“Els suburbis han estat impactats per la immigració. Aquest fenomen està 

redefinint la societat i l'economia europees. Hauria pogut filmar aquesta pel·lícula 

en qualsevol ciutat d'Alemanya o Anglaterra, on ara viu un milió de xinesos. No 

m'he inventat res. Aquesta Barcelona existeix, tot i que la gent no la visiti o no 

estigui informada de la seva existència. Poques persones es donen l'oportunitat de 

conèixer aquestes zones fascinants de la ciutat. (...) Diuen que vaig filmar la part 

negra de Barcelona, però per a mi es tracta, més aviat, del costat lluminós d'una 

ciutat que sempre va ser cosmopolita. (...). Són barris encara sense pasteuritzar. 

                                                        
145 Film premiat al Festival de Canes, on Javier Bardem va guanyar el premi a la millor interpretació masculina. 
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Són humans, fan olor, tenen textura i contradiccions. Són un autèntic exemple de 

convivència i comunitat”146.  

 
Figures 104. Biutiful (2010), Alejandro González Iñarritu. Font: Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya (MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 

 
 
 

Les Tres Xemeneies de la central tèrmica del Besòs a la llunyania i el Pont del 

Petroli de Badalona són l'escenari de la gravació de Radiacions (2012), telefilm 

dirigit per Judith Colell, coproduït per Televisió de Catalunya i Els Quatre Gats 

Audiovisuals i interpretat per Francesc Orella i Ferran Rañé que, per la seva 

temàtica, encaixa a la perfecció en aquest context territorial. Basada en un guió 

teatral d’Enric Juliana i Julià de Jòdar, Radiacions retrata la trobada turbulenta de 

dos vells amics – Ernest Salesa (Orella) i Francesc Lamban (Rañé), 30 anys després 

d’haver-se conegut. Salesa és un advocat amb aspiracions polítiques, obsessionat 

amb la idea de tenir un paper en la societat i de construir una nova central nuclear, 

per la qual cosa necessita l'ajuda del seu amic Lamban, un expert en gestió de 

xarxes socials, que es fa anomenar postperiodista. El film s’articula, exclusivament, 

al voltant de la conversa que mantenen els dos personatges a la platja, la mateixa 

que va ser testimoni del final de la seva relació per culpa d’un amor comú. Al llarg 

del diàleg –sota una atmosfera tètrica i grisa – s'entreveuen temes contemporanis, 

com són el mecanisme del poder, l'especulació urbanística, el debat ecologista i la 

                                                        
146 Disponible a Acerca de Biutiful, por Alejandro González Iñárritu, MENAGE ATROZ S. de R.L. de C.V., MOD PRODUCCIONES, 
S.L. y IKIRU FILMS S.L. 2009 <http://clickche.es/ikirufilms/wp-content/uploads/2015/05/Dossier_Biutiful_Esp.pdf>  
(Consulta el 10 de juny de 2017).  

http://clickche.es/ikirufilms/wp-content/uploads/2015/05/Dossier_Biutiful_Esp.pdf
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funció del periodista i el polític, amb noms i cognoms que estan en el 

“subconscient” de tothom. 

 

 
Figures 105. Radiacions (2012), Judith Colell. Font: Museu d’Història de la Immigració de Catalunya 
(MHIC), Exposició “La fàbrica de les llums” (2014). 
 

 

Les arts visuals, i sobretot el cinema, han col·laborat i segueixen col·laborant 

enormement en la construcció social del paisatge de les Tres Xemeneies. Més enllà 

dels relats i dels punts d’enfoc de cada film, tots comparteixen l’interès pel paisatge 

urbà, de manera que l’elecció de l’entorn no és una qüestió menor i molt 

probablement tampoc sigui una casualitat que hi apareguin les Tres Xemeneies. El 

cinema, com a mitjà de representació, té la capacitat de mostrar situacions i 

característiques importants del paisatge contemporani, relacionant-lo amb 

aspectes que són objecte de l’estudi de la geografia i les demès ciències humanes 

preocupades per la dimensió cultural i sobretot simbòlica dels llocs. El cinema, 

com tantes altres manifestacions artístiques, descriu paisatges a partir dels 

sistemes de vida que s’hi manifesten i ajuda, també és clar, a estereotipar-los: seria 

el mateix filmar el front litoral marítim sense les Tres Xemeneies?     
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4. CONCLUSIONS 

 

El desenvolupament de la industria i la construcció de grans infraestructures a 

l’àrea metropolitana de Barcelona a partir de la segona dècada del segle XX va 

modificar enormement i en un interval curt de temps l’estructura demogràfica i 

econòmica de Sant Adrià de Besòs, transformant el municipi en una àrea de 

radicació industrial i en destí de residència d’una considerable massa obrera 

empleada a la industria del municipi i a les grans ciutats veïnes: Badalona i 

Barcelona. Aquest fenomen va tenir importants conseqüències en les formes de 

vida de la població i va forjar bona part de la identitat de Sant Adrià fins a finals 

dels anys vuitanta. Avui però, el llegat del patrimoni industrial lligat als anys 

d’intensa activitat productiva ha desaparegut. Els grups I, II i III de la central 

tèrmica, al marge dret del riu Besòs són l’últim vestigi material de l’existència del 

passat industrial del municipi. Per a Catalunya representen un testimoni viu de la 

indústria elèctrica de finals del segle XX, de les lluites obreres, la repressió 

franquista i de la transició cap a la democràcia. 

 

Les Tres Xemeneies o les Tres Maries com les anomenen a Sant Adrià, s’han 

convertit en una nova icona de l’skyline i el waterfront de l’àrea metropolitana. 

Davant el protagonisme mediàtic de Barcelona, Sant Adrià les reivindica com a 

símbol d’identitat, però no només amb l’ànim de significar-se, sinó també amb 

l’esperit de preservar l’últim baluard físic que prova l’existència d’un patrimoni 

industrial que malauradament s’ha deixat perdre. Són el símbol d’un món que 

existia, però que s’acaba. No és una qüestió únicament sentimental, en el context 

actual són moltes les ciutats que intenten defensar els vestigis del seu passat 

davant de les agressions que les amenacen. Les mobilitzacions socials de caràcter 

ambiental i territorial demostren l’existència d’un discurs pròpiament territorial 

procedent d’una societat civil molt àmplia i diversa que defensa allò que és comú i 

singular. Tornant al cas d’estudi, la Plataforma per la Conservació de les Tres 

Xemeneies desenvolupa un excepcional paper de revalorització del lloc, i no només 

en la seva dimensió material, sinó també en la seva dimensió espiritual i simbòlica 

en el moment que en defensa un determinat projecte urbà, cultural i paisatgístic de 

futur que, entre d’altres, blindi la memòria i al mateix temps avali les noves idees.   
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En el context de les societats contemporànies, les Tres Xemeneies representen 

icònica i emocionalment tot allò que s’espera d’un bé patrimonial que es preocupa 

per la dimensió futura i comunitària del patrimoni. En el cas de Sant Adrià de 

Besòs, en els darrers vint anys les entitats locals Col·lectiu Dones del Futur – en una 

primera fase de construcció – i la Plataforma per la conservació de les 3 xemeneies – 

en la fase actual de consolidació – han ajudat a l’habitant de Sant Adrià a 

identificar-se amb la seva comunitat, posant de relleu el valor arquitectònic, 

tecnològic i social de l’antiga central, però sobretot preocupant-se d’explorar un 

futur sistema de creences i valors amb la participació de la pròpia comunitat.  

  

El cas de les Tres Xemeneies il·lustra el principi pel qual, els processos de 

patrimonialització de la cultura no responen a criteris històrics o estètics, sinó 

identitaris. L’objecte del present estudi no només involucra a especialistes i 

polítics, sinó al conjunt de la població, que per mitjà de la Plataforma per la 

conservació de les 3 xemeneies consolida la identitat grupal. Tot i això, el present 

estudi ha evidenciat la diversitat d’organismes –públics i privats – implicats i les 

diferències en els referents identitaris, així com en la projecció dels usos que es 

volen donar a les Tres Xemeneies. L’objecte d’estudi ha esdevingut un espai de 

confrontació d’interessos i valors; un espai que escenifica la lluita pel relat futur. 

Tot i la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per part del consistori 

municipal, segueix la discussió sobre els futurs usos de les gairebé 30 hectàrees de 

superfície, les quals, a dia d’avui, encara no es poden considerar resguardades de 

l’especulació i el gran negoci immobiliari. La redacció del nou Pla Director 

Urbanístic (PDU) per aquest àmbit del Front Litoral hauria de portar implícit un 

procés participatiu obert a tota la ciutadania, semblant a la consulta popular 

realitzada l’any 2008. Hi ha, però dos condicionants de gran rellevància i que 

encara estan pendents de resoldre. El primer és que el sòl és, en gran part, de 

propietat privada (Endesa i Banco Santander). En segon lloc, l’existència 

d’infraestructures en actiu (col·lector d’aigües residuals, vies de ferrocarril, de 

tramvia, l’estació transformadora...) que condicionen el seu desenvolupament. 

Sigui el que sigui, l’operació resulta extraordinàriament costosa atès el cost de 

manteniment i la necessitat d’haver d’adquirir uns terrenys qualificats d’ús 

industrial. 
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La lluita de la Tèrmica, els fets d’abril de 1973, van marcar un canvi qualitatiu en 

l’organització dels treballadors de la zona del Barcelonès nord, fins al punt de 

poder afirmar un abans i un després en les lluites del moviment obrer a tot el 

territori català i espanyol al final del franquisme: els obrers rebutgen frontalment 

el sindicat vertical per considerar-lo inservible i anacrònic, decideixen escollir els 

seus representants de forma democràtica i creen la primera comissió obrera de la 

tèrmica que, a la llarga, acaba essent acceptada per les empreses constructores de 

la central. Aquest darrer fet significa un gran èxit, perquè tot i les continues 

denuncies de la Patronal, el Govern Civil i dels sindicats legals, la comissió obrera 

de la tèrmica acaba penetrant amb la caiguda del règim, essent la més recolzada 

per negociar amb l’empresa. Un pas doncs molt important, que incideix de forma 

decisiva en la consecució dels sindicats de classe i l’abolició dels sindicats verticals 

a partir del 1976.    

Durant els anys següents varen succeir-se lluites en empreses que varen ser 

emblemàtiques en diferents rams, lluites que varen emmirallar-se en els fets de la 

Tèrmica. El gran ressò que va obtenir la vaga de les Tres Xemeneies als mitjans de 

comunicació (legals o clandestins) i l’àmplia protesta obrera que va desfermar la 

solidaritat de diferents sectors de la societat: estudiantil, polític, cultural, 

intel·lectual i fins i tot eclesiàstic indiquen la magnitud de l’esdeveniment, sens 

dubte un dels més importants de l’època. Més enllà de la solidaritat amb l’obrer 

Manuel Fernández Márquez, els fets de 1973 representen la defensa, i al mateix 

temps, la conquesta de les llibertats sindicals i polítiques que tota lluita obrera 

porta annexa. Segons el propi testimoni dels obrers, en la vivència de la vaga es 

van viure moments de forta unitat obrera i ciutadana, de conscienciació, de 

solidaritat i de lluita per aconseguir unes condicions de treball i de vida més dignes 

per als treballadors. Va ser una lluita per la vida, per la dignitat obrera, pel 

reconeixement de l’organització obrera i dels drets dels treballadors. De tot això 

també n’estan amarades les Tres Xemeneies.     

 

El llegat patrimonial material de les Tres Xemeneies malauradament és escàs. Els 

treballs de desmantellament de la central hi han tingut molt a veure. No obstant la 

tipologia constructiva d’aquesta central és única a l’estat espanyol, i sens dubte ha 

de formar part del patrimoni industrial local i nacional, tant per la part estructural 
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com la part tècnica. Encara que el Pla Nacional de Patrimoni industrial delimiti el 

seu estudi “a les manifestacions compreses entre la segona meitat del segle XVIII, 

fins el moment en què la mecanització és automatitzada de forma total” (IPCE, 

2011:10); és innegable “el conjunt dels bens mobles, immobles, i sistemes de 

sociabilitat relacionats amb la cultura del treball que han estat generats per les 

activitats de producció” de la central tèrmica de Sant Adrià. És més, les Tres 

Xemeneies exemplifiquen, com tants d’altres espais, un canvi de paradigma a 

Europa sobre la necessitat de reciclar els paisatges industrials. Es constata que la 

tendència actual és que passin cada cop menys anys perquè un element sigui 

considerat patrimoni. Aquest canvi obligarà més tard o més d’hora a revisar els 

criteris pels quals un bé ha de ser considerat o no patrimoni. 

 

El llegat patrimonial immaterial de les Tres Xemeneies no s’ajusta al concepte 

d’herència patrimonial i respon més al concepte de transmissió, el qual reconeix en 

el patrimoni una polivalència, una capacitat transmutable en el temps. Segons 

aquest principi, en aquest cas d’estudi es pot reconèixer una dimensió passada, 

una dimensió present i una dimensió futura. La dimensió passada estaria formada 

per la memòria del treball de la central tèrmica, estretament vinculada a la cultura 

empresarial i la imatge corporativa del sistema econòmic propi de la Dictadura 

Franquista i que va persistir després de la Transcisió. L’anàlisi de les fons 

consultades (arxius, revistes professionals i premsa de l’època) ha demostrat per 

aquest període (1956-1986) l’existència d’una determinada organització del 

treball, d’una jerarquia social, d’un model productiu concret i d’un conjunt 

d’esdeveniments participats que estan registrats i conservats (faltaria abordar la 

memòria oral en una eventual ampliació del present estudi). Aquesta cultura 

empresarial escapava la lògica exclusiva de la fàbrica i es reproduïa fora i dins de 

l’àmbit laboral. En la dimensió present (anys 1990-2017) – i ja amb unes 

institucions plenament democràtiques (?) – hi juga un paper molt important la 

redescoberta territorial de les Tres Xemeneies per part de les entitats ciutadanes, 

primer com a icona paisatgística pròpia de Sant Adrià, però també com a fita visual 

que connecta l’escala local amb la metropolitana. Paradoxalment amb el progressiu 

desmantellament, el seu recinte, buit, només amb les tres estructures de formigó 

ha esdevingut un espai que l’imaginari col·lectiu ha guanyat per la ciutat. En segon 
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lloc, i fruit del primer, es produeix la cerca d’una nova significació del lloc en un 

context de fundació de nous símbols sense malmetre la dimensió passada, però sí 

amb la voluntat d’assegurar-ne la continuïtat en l’espai i en el temps. La dimensió 

futura, abans de tancar el present estudi, segueix essent una incògnita pendent de 

resoldre.     
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