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Treballadores d'una íábrica de suro, a comengament de segie.

Diversitat i dinamisme
afavoríts pels recursos naturals
JAUME FELIU & SOLEDAD HERNÁNDEZ

La lógica industrial de les comarques gironines i l'evolució que ha experimentat al llarg del segle XX cal
emmarcar-les dins el conjunt de l'economia catalana. La demarcado gironina, pero, ha tingut certas
especificitats territorials que han estat condiclonades pels seus recursos, naturals i humans, i que li han
donat un carácter propi. L'existéncia de rius adients per a la producció eléctrica, de massissos surers,
d'agricultura, ramaderia i pesca, d'iniciativa local i d'una situació territorial privilegiada, al llarg de
l'autopista A-7 i al centre de i'arc mediterrani, han afavorit la localització d'una industria diversa i dinámica.
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El procés de la
insdustrlalitzacló
La indufitriiüització és un fenomen que
s'ha doiíat históricament a les regions
mes dcsenvolupades del nión. Ha experimentat evolucions i transformacions com a resultat d'uii conjiint d'innovacions teciiíques que s'iían anat
succeint de fomia progressiva. Catalunya
ha estat una d'aquestes regions, i dins
d'aquesta, les comarques de Girona.
El t o m b a n t del segle X I X va
comportar una serie de canvis tecnológica que afectaren la manera de
produir, el mes important deis quals
va ésser l'aprofitament de l'electricitat. Per aquesta rao, els nombrosos
rius, curts i rápids, encara que amb
cabals irregulars, de Tarea gironina
ii'afavoriren el desenvolupament industrial. El Ter, el Freser o el Pluvia
tenien capacitat per obtenir potencies
importants de pressió hidroeléctrica, i
esdevingueren factors de localització
importants per a la industria.
Una de les primeres centráis hidroeléctriques de qué es té constancia
documental és la de Joan Gridó, de
Castellfollit de la R o c a , abans del
1890, que obtenía energía del riu
Pluvia. L'enginyer de la hidroeléctrica

Desearrega de suro al molí de Pelamos, els anys 20.

AAapa de la poblacíó industrial
de les comarques gironines.
Dades absolutas. 1996
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gironina Planas i Flaquer va conéixer
el pagés de Castellfollit i li proposa de
¡logar p o t e n c i a a una empresa de
coto de Sane Joan les Fonts, propietat
de Bassols i Xipell. Aquest projecte
tingué éxit económic, i poc temps
després es repetí l'experiéncia amb

•

•

un tram de línia mes llarg, per tal de
donar llum a l'empresa paperera Torras, també a Santjoan les Fonts. Mes
tard es va decidir demanar permis per
arrendar el servei de la llum eléctrica
ais ve'íns d'OIot que ho sollicitessin.
Es aixi com, amb el progrcssiu aprotitament eléctric, es formaven i creixien les empreses hidroeléctriqucs. de
manera sinérgica amb la industria i
els nuclis urbans.
Aquesta energía ajuda el desenvolupament económic i social de les terres gironines durant el segle XX. Així,
Girona és considerada la primera ciutat espanyola i la segona d'Europa que
va teñir enllumenat públic eléctric
amb bombetes incandescents, el 1S83,
gracies a l'enginyer Narcís Xifi-a.
La progressiva mecanització de les
industries, abonada per l'electricitat,
provoca que es perdés el carácter artesa i domésdc de les manufactures,
que van deixar de ser una activitat
complementaria de les families i tendiren a la concentració de treballadors
en llocs fixos.
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RIPOLL

El canvi de seglc coincidí també
amb la crisi colonial de 1898, molt
perjiídiciai per a la industria catalana,
especialmeiit per ais sectors que Uavors ja es podien qualificar de «tradic i o n a l s » , c o m el c o t o . A p a r t i r
d'aquesta época el textil va perdre el
seu lloc coni a sector mes dinamic i
hegemónic de la industria gironina
per donar pas a la diversificació productiva, centrada també en el nietall,
r a l i n i e n t a c i ó , el suro, el p a p e r i
l'electricitat.
D u r a n t la p r i m e r a
meitat
d'aquest segle es produ'iren una serie
de tets que afectaren el desenvolupam e n t de la p r o d ú c e l o . En p r i m e r
lloc, en el període 1914-1918, d u rant la Primera Guerra Mundial, hi
hagué sectors industriáis com el textil o el metall que augmentaren la
prodúcelo i l'exportació de m a n u factures ais pai'sos en conflicte béMic;
i d'altres, com el suro, que en resultaren perjudicats i perderen el pes
especific q u e havien t i n g u t en el
conjunt gironí.
En el període posterior al 1918
s'experimenta un creixemeni general

La fábrica Badia, de Ripoll, a comengament de segle.

de la prodúcelo industrial i l'espeeialització progressiva deis sectors productius. L'economía s'anava tent mes
complexa i diversa i l'electrificació
s'anava estenent a rots els ambits.
Des de final del segle XIX, també,
s'havia desenvolupat una xarxa de
ferrocarril que afavoria el desenvo-

AAapa de la població industrial.
Dades relatives. 1996

Població relativa industrial
menys del 15%
(üí^i cJel 15% al 30%
1 ^ del 30% al 50%
^m mes del 50%

lupanient industrial i comercial de la
provincia, des de Girona a Olot, a
Palamós i a Sant Feliu de Guíxols.
Aquest període de creixement es
veié tallat peí conflicte ocorregue
entre 1936 i 1939, la Guerra Civil
Espanyola, i els anys posteriors de
l'autarquia. La quantitat de producció, la diversificació deis sectors, el
n o m b r e d'empreses i les niatéries
primcres disminuíren de íorma general. Aquesta situació va perdurar
els anys de la postguerra per c o meni^ar a remuntar durant els anys
einquanta, a l'empara de ['autarquía
económica. Pero no va ésser fins a
final d'aquella década que l'economía gíronína va ressorgir.
El Pía d'Estabílització de 1959 va
fixar les bases per fer possíble una
activitat industrial i comercial minimament nornialitzada, i aixó coincidí, casualment. amb e! fenomen turistic. p r o v o c a t p e r l ' e x p a n s i ó
económica experimentada a Europa
a partn- deis anys einquanta. A mesura que els problemes de subminístrament dismínuien, que les través de
r A d m i n i s t r a c i ó anaven desapareixent, que la ímmigració assegnrava la
má d'obra necessaria i que el turis-
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E m p l e á i s industriáis per subsectors Industriáis

Anys
1.955
1.957
1.960
1.962
1.964
1.967
1.969
1.971
1.973
1.975
1.977
1.979
1.981
1.983
1.985
1.987
1.989
1.991

Textil, cuir
calgats i
confecció
14.275
15.689
18.517
19.931
18.263
15.444
16.002
19.277
19.537
20.298
18.473
16.662
14.984
14.940
14.565
15.421
14.871
12.691

A imentació i
Metall begudes
7.735
3.330
7.800
3.500
7.931
3.841
4.011
7.996
8.426
4.527
8.546
3.927
10.981
6.937
12.917
9.338
10.155
11.319
12.394
9.860
12.252
9.798
12.476
9.438
10.278
9,496
10.627
7.588
10.875
7.089
8.850
11.262
11.645
11.036
12.270
15.813

iiK' augiiieiitava la deniaiHÍa, '^"anava
apLintahint ci crei.xeincnt económic.
A partir d'aqucst pen'ode fs dcsenvolupá niolt la c o n s t r u c c i ó - a
causa del turisme i les obres publiq u e s - i les seves industries auxiliars,
coni L'l niecall. la fusta o I'extracció
de tiiaterials consti'LU'tius. La construcció es va convertir en el sector
industrial anib niés ocupació i es va
consolidar, anib uns cicles de Huctuació d'activitat. cada deu o quinze
anys. que han arribar fins ais nostres
dies. L'extracció de inaterials com
guixos, productes ceramics i formigons es desenvolupa molt a les zonas
de les comarques gironines riques en
aquest-s recursos naturals.

Mobles, fusta
suro
13.527
12.119
9.305
7.898
8-768
9.066
7.492
9.891
9.724
^' - • 8.980
8.796
8.625
8.202
7.967
7.663
7.731
7.381
6.796

Paper i arts
gráfiques
2.963
2.725
2.249
2.011
2.156
2.583
2.655
3.001
2.815
3.056
3.018
4.020
3.443
3.262
3.107
3.489
3.382
3.736

cies productives generáis, i ii\o es
va fer notar també a les comarques
de Girona. A partir d'aquesta década va comeii9ar una globalització
gradual de reconcmiia, la nuuuiialit-

Química
2.569
2.768
3.164
3.362
3.620
3.729
4.243
3.885
4.436
4.881
5.054
5.139
4.869
3.276
3.216
3.428
3.716
3.285

TOTAL
50.454
54.975
54.082
49.340
50.244
47.670
52.859
63.443
63.116
64.519
62.365
61.141
55.645
54.185
53.516
57.197
58.358
62.749

zació deis mercats i de la producció.
Sorgiren noves tecnologies de la comunicació i noves nianeres d'estructurar les enipreses. El resultat va ser
una n^o^ressi\•a t e r c i a r i t z a c i ó de

Evolució de les Ilicéncies industriáis (1918-97)
nirm de
Ilicéncies

La construcció de l'autopista A-7
en diverses fases, fms a principi deis
anys setanta, va aíavoi'ir el procés de
ditusió del creixenienc industi'ial barceloni. Aquesta \"ia rápida de comnnicació ha marcat hns avui í'eix del
creixenient industrial.
Els anys setanta van representar
un canvi important en les t e n d é n -

1.918 1.920

1.924

1.927 1.933

1936

i ÍMJ

1.946 1.951
anys

1.957

1,964

1.971

1.973 1.994"1.997-

^
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Personal de la fábrica de paper La Aurora, a Girona, l'any 1930.

rccononiia i la pérdiui de llocs de
rrt'bal! industrial en els pa'ísos niés
desenvolupats. Aqiiests canvis conipoitaren mía etapa de crisi i adaptació de l'aparcll prodiictiii a les noves
necessitats.
Per aquest niotiu. entre 1^^75 i
l y S 6 van d i s m i n u i r el n o m b r e
d'ocupats en la industria, especialnient en el sector textil i en la fusta i
el suro. Aixó va quedar compensat,
pero, anib el creixenient ^eneralitzat
deis secCors metal-lúrgic i q u i m i coplastic a nioltes comarques.
Aixi dones, arribem tinalment ais
nostres dies, en q u e t r o b e n i una
econoniia i^ironina elaramenc terciaritzada i amb un sector industrial
tori.-a diversificat, Dins restruetura
industrial de les comarques Li;ironines
destaquen tres sectors. que concentren el 6 5 % de la població ocupada
industrial. Es tracta de! metall, Talimentació i el téxdl.

Ei metall és el sector anib mes treballadors, UK-S del 25% del total. Hi
predominen els tallers mecanics, les
instablacions electriques i la construcció d'equips mecanics. Hi ha presencia
escassa d'activitats relacionades anib les
teleconiiinicacions i l'electrónica.
L'alimentació concentra mes del
!9% de la població industrial. Les activitats relacionades amb els productes ramaders i els elaborats carnis, els
sectors mes t r a d i c i o n a l a la zona,
apleguen el 50% deis ocupats en el
sector alimentari, mentre que el 25%
deis treballadors fa feines relacionades
amb les industries del pa, la pascisseria i les galetes, que s'han desenvokipat niolt els últims anys. La industria
lacda i la de les aigües minerals completen els subsectors mes destacats en
l'estructura del sector alimentari.
El textil -el cuir i la confecció,
amb clares arrels tradicionals- és encara un sector molt important. Dins

d'aquest. el genere de punt, la seda i
els aeabats textiis son les activitats
que ocupen niés treballadors.
El quart sector en importancia
d"ocupaciü és el de la fusta i el suro,
amb mes del 10%. Aquest i l'alimentari son els sectors industriáis en qué
les comarques gironines presenten
una especialitzaciü mes gran dins la
industria catalana.
L'estructura empresarial es caracteritza per la presencia majoritaria
de petites i mitjanes empreses. La
majoria d'empreses grans, superiors
a 100 treballadors, están controlades
per capital fora.
Tot seguit presenteni l'evolució
que han experimentat els sectors industriáis mes tradicionals de les comart[ues gironines —el textil, el m e tall, l'alimentació, el suro, mobles, el
paper i el quimic-, que encara avui
segueixen dibuixant l'espectre p r o ductiu d'aquesta área territorial.
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PERSONATGES

Enríe V i n c k e W i c h m e y e r va néixer l'any 1871 a Osnabrück,
Prússia, i fou un brillant home de
negocis, un hábil enginyer i un
erudit. Gran especialista en numismática, va idear innovacions
tecnologiques, com el fil de goma
i mes tard les mánegues de cautxú, va elaborar una de les teories
mes conegudes sobre l'origen etimologic de Palamós i va rebre la
Gran Creu d'lsabel la Católica peí
desenvolupament de la industria
suroíapera.
El 1890 va anibar a Sant Feliu de
Guíxols com a viatjant de ['empresa alemanya de taps de suro Hijos
de H.A. Bender. Fou aquí on conegué Pau Meyer i Joan Miquei, de

El textil
El sector te.Ktil v;i destacar a Catalunya com a niütüi' de la industrialiczació des del segle X I X . i cambé fon
així a les comarques gironines. Algunes de les principáis industries naixercn en aquesta época i adquiriren
importancia al Uarg del segle. U n
exemple és la t'abrica de Cri,stüfol
Grober, un italia que s'instaMá a Girona ;i final de segle en uns locáis del
carrer Progrés que havicn estat la fabrica de Josep G)riol líarr.ui. Círobcr
va convertir el que havia estat un
producte artesanal en un de tonamentalment industrial amb la introducció de maquinaria -la passamaneria de llana, la filatura d'estam- a mes
del trebali amb coto i seda i la creació d'una secció de dnts. Un altre cas
és el d'Agustí Badia, que aixeca una
fabrica de filats a l^ipoll. i li fou concedit el permís per a l'aproficament
de l'aigLia del riu Ter. Badia va instal-lar la seva fabrica de tilats i teixits
de coto vora el canal d'Estamariu.
que es convertí en un complex industrial, liogat a diversos industriáis,
per aprontar l'energia hidráulica generada per les turbines.

Palafnjgell, amb els quals va fundar l'any 1900 la coneguda Miquei,
Vincke & Meyer, empresa dedicada a la fabricació i exportado de
tapsiarticlesdesuro.
L'astuta estrategia i els procediments comerciáis innovador de l'empresa van portar-la a ocupar un lloc preeminent dins el gremi surer.
L'any 1912 va entrar-hi com a coMaborador J. Mana Manich, el qual
hi introduí un peíit negoci de tubs metal-lies flexibles.
Amb la Primera Guerra Mundial, Vincke, ates que la seva nacionalitat
alemanya l'inclQía a les llistes negres, va sortir oficialment de ['empresa, que passá a anomenar-se Manufacturas de Corcho. Durant
aquests anys el petit negoci de tubs traslladaí íora de la fábrica fou la
tapadora deis negocis de suro que continuaven dirigint en secret Miguel i Vincke, i fou també la llavor de ['empresa mes gran de les comarques gironines. Avui forma part de la multinacional Hutchinson,
té set-cents treballadors i es dedica a la fabricació de tubs de goma
pera la industria automobilística.

Les arees travessades per cursos
importants d'aigua com el Ter, el
Freser o ei Flu\'ia {les comarques del
R i p o l l é s , la -Selva, el Girones, la
Garrotxa) van destacar per Taprofitament deis recursos aqüifers i per la
nombrosa implantació de fabriques

La fábrica de Miquei, Vincke i Meyer, a PalafrugelL

téxtils. En aqüestes árees es crearen
colónies téxtils, que p e r m e t i e n
aprofitar millor els recursos de l'aigtia i al mateix tenips eren una forma de control social, com la colonia
Estebanell a Caniprodon, la colonia
líonniatí a Amer o la colonia del
Pagés a Sant Joan de les Abadesses.
La crisi colonial de 1S98 marca
un punt d'intlexió en el creixement
del sector. Va comencar una ¿'poca de
creixement moderat del textil que
arriba fnis a la crisi de! petroli de
1973. Dins d'aquest liarg període trobem époques de descens productiu
important, com els anys posteriors a
la pérdua de les colónies i durant la
Guerra Civil Espanyola, en disminuir
la demanda i les matéries primeres.
Altres moments foren mes propicis a l'augment prodtictiti, com els
anys de la Gran Guerra de 1914 o
de fautarquia econcMiiica posterior
al 1940, en qué. fms i tot, es rellani^á
la prodticció de les colónies industi-ials, que estavenja en decadencia.

.íg-:.--i

Aquest creixenient s'atura el 1973,
coincidint amb la crisi económica general. El sector textil gironi i cátala
encetá una crisi que va abastar les décades deis setanta i vuitanta. Es pro-

• » R L V I S I A 111-. GlHONA c^

9 1

-íí^ N O , \ Í . IZOÜ MAU.-IUNY 1ünu

U INDUSTRIA

El metall

La xemeneia de la fábrica Grober, de Girona, l'any 1974.

du'i'rt'n inversions siibstiEu'ídores dií
treball per capital, reduccions de personal i fallides per cal de reduir costos.
A mes, la crisi es va agreujar a causa
de la competencia deis nous paísos industriaützats i els nous malcriáis substitutiiis. com ara les fibres sintctiques.
Tot i aixó, empreses com la SAFA de
Blanes -ara s'anomena Nylstar—, especialiczadcs en la prodúcelo de fibres
artificiáis i sintetiques. van obtenir
bons rcsukats empresarials.
Actualment el textil és un sector
en retrocés, amb una gran volatilitat
empresarial i una reducció continuada
de personal. Les filatures hi son l'activitat dominant, si bé també bi ba prodúcelo de teixits, confecció, acabats...
La mitjana de treballadors per
empresa és ferina elevada, Í In lia una
Torta presencia d'empreses controlades per grups torans, principalment
de Barcelona. Entre aqüestes, algunes están instablades des de fií anys a
les comarques gironines, com Industries Burés (Anglés), Grober {Bescanó) o Edmundo Bebié i Fabial (RÍpolles). D'altres ban seguic un procés
d'expansió recent peí c o r r e d o r de

l'autüpista A - 7 , com Levi Strauss
(Boninati), Tybor (Massanes) o Tetry
i Selvafil (Ma(;anet de la Selva).
Hi ha encara empreses i m p o r Eants, com Crup Monsa i Falguera i
Sagrest (Olot), Antex (Anglés) o J o cavi (Arbúcies), que mantenen el capital local.

A tina! del segle X!X i principi del
segle XX, la industria del metall evoluciona lentament a les comarques gironines. Durant aquesta época va destacar la comarca del R i p o l l é s , en
certa manera afavorida per la tradició
secular de treball del ferro i pels seus
recursos naturals. S'hi extreia ferro de
les mines de la valí de Ribes, iii havia
aigtia abundant deis rius Ter i Freser,
que subniinistrava l'energia hidráulica
necessaria per moure la roda i el martinet, i s'obtenia carbó mineral de la
valí de Sant Joan. Les antigües fargues
van establir la base per al ereixement
d'una industria metaMúrgica, amb e!
centre a Canipdevánol. El ferro produít per les fargues es destinava principalment a la construcció d'eines per
a ragricultura. Després del tancament
de les fargues, els Casanova continuaren amb la construcció d'eines agricoles, de gran renom a les comarques
gironines.
A partir de la segona década del
segle es produí un considerable ereixement del nombre de tallers mecánics, a causa de la major demanda de
Tagrícultura -cada cop niés m e c a -

La fábrica Torras, de Sant Joan les Fonts.
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L'alimentació

La fundido Albercfi, de Girona, el día de Sant Eloi, en els anys de la Segona Guerra Mundial.

nitzada-, de l:i industria textil - a m b
creixents necessitats d'innovació tecnológica- i de la indústrin de l'automóbil i la reparació. Un exemplc
en ton la iabrica deis Casanova. qnc
arriba a un acord de producció amb
la Hispano Suiza. El \9\S iiquesta
empresa compra LUIS terrenvs i LUÍ
salt d'aigua a Ripoll. on va instaMar
els seus tallers de foija. amb l'asscssorament tecnic deis Casanova.
La Guerra Civil ens serveix de
referencia i d'explicació per cncendre la crisi del sector entre els anys
1936 i 1946, en qué el dcsenvokipanient fou practicament nul. A partir
deis anys quaranta. a Tempara de
l'autarquia. va conien(,-ar una época
de creixement del sector uietaMúrgic, especialment en la construcció
de maqiiinai'ia. molt relacionaC amb
els secttírs dominants de cada c o marca. Aíxí, trobeni empreses fabricants de maquinaria per a la filatura
textil a la Garrotxa. per a Tagi-icultiira a PEmpordá, per a l'alimentació i
begudes al Girones i per ais productes carnis també a la Cíarrotxa.
Arbúcics. lloc tradicional de construcció de diligencies de fusta, es convertí en un pol important de construcció de carrosseries d'autobusos, ai
voltant de la fabrica Avats. Un altre

nucli de producció, en aquesc cas de
petits motors eléctrics, es dcsenvolupa
a Ripoll amb les empreses Soler LV Palau i Taliers Casáis. A la comarca del
Ripollés també van seguir creixent la
farga Casanova i les seves filiáis.
Aquesta estructura ha perdiirat
filis avui dia. i ha format un sector
metaMúrgic molt heterogeni, escampat peí territori, amb empreses mitjanes d'origen local i amb gran capacitat innovadora i exportadora.
National Panasonic, que fabrica
electrodoméstics a C\'lra, és la mes
gran del sector. Soler LV Palaii. de
Ripoll, és l'empresa local de dímensió mes gran i esta estructurada com
a multinacional. Es dedica a l,i producció de material eléctric, electrodoméstics de consum. béns d'equipament i components.
La construcció de maquinaria és
l'activitat niés este-sa i es troba representada en una gran quantitat de
subsectors (maquinaria eléctrica, carnia. textil, agrícola, etc.). Destaquen
per la seva dimensió el grup Coniexi
i Metalquímia. de Ciirona, dedicats a
la construcció de maquinaria per a
inipressió i per a ralimentació, respectivanient. Al Pía de l'Estany trobem també empreses iniportants
com Dytsa, Candigra i Cía. i Fir.san.

L.i industria alimentaria no va prendre importancia fins ben entrat el segle X X , com a evolució i e.spccialització natural de l'activitat agrícola,
molt important a les terres gironines.
Fins llavors havia estat una activitat
reduVda; es limitava a Pelaboració de
farines o cacan. mitjan(;ant molins
moguts per Fenergia hidráulica. G e neralment eren empreses petites i
d'ámbit familiar. Trobem també a les
contrades litorals Pelaboració de vi,
üli i la industria de salaó de peix, per
exemple a PEscala, La salaó de peix
sorgí per la llunyania deis Jiiercats
consumidors, coni Barcelona, que
feia necessari conservar el peix frese
amb aqüestes técniques.
L'evolució d'aquest sector fou
lenta en els seus orígens pero sempre
amb tendencia a ci'éixer al llarg del
segle, amb Pexcepció de la Guerra
Civil. El creixement va anar molt relacionar amb Paugment del nivell de
consimi alimentar!, tant Pautócton
Acabstsdefibrade poliésteralg
fábrica SAFA de Blanes. I'any 1973.
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com mes tard el turístic, la poca necessitat de tecnología avani;:ada i les
niillores de les técniques de refi-igeració i de conserva. Per ubicar les
emprescs alimentarles es van teñir en
comptc principalment dos factors, a
part deis avantatges climátics de la
zona: situar-Íes prop de les primores
matérics i prop deis principáis nuclis
de demanda. iVr aquesta rao es desenvoluparen mokes empreses a les
comarques gironines i al Uarg de
l'eix de YA-7.
Algunes comarques van viure un
gran desenvolupament d'aquest sector gracies a la industria de transforniació de la Uet, destinada a la fabricació de forma tges, mantega,
condcnsació, etc. AÍXÍ mateix, la industria carnia -els escorxadors i els
elaborats carnis- ha estat la que !ia
evolucionat mes fms ais nostrcs dies.
L'alimentari és el sector industrial
on les cooperatives han cingut un
paper mes decisiu. La integració del
treball agrícola i la industria alimentaria també és una característica
de! sector gironí.
La industria carnia es localitza
principalment a la rodalia de Girona
i d'Olot. Actualment esta torniada
per empreses de petita Í mitjana dimensió i de control niajoritariament
local. Així, trobem Tempresa Casademont a Bonmati. Hsteban Esptmya
a Üloc, Frigorífics Tcr a Salt o Joaquín! Albertí a Campllong.
El sector alimentari en general,
pero, té mes dependencia del capital
forá. L'cmpresa mes gran és Nestlé,
implantada els anys seixanta, que
produeix cafe Hofilitzat. Altres empreses son Callís (Cornelia de Terri),
Pontvella {Sant Hilari Sacahn) i Nutrex (Banyoles).
El suro i els m o b l e s

El suro ha estat una de les industries
mes característiques de les comarques gironines. Les seves propietats
com a aíilant í el fet de ser un mate-

CRONOLOGÍA

1898 Pérdua de les colónies espanyoles
deCubajRlipines.
1901 Josep Maria Uaudet constmeix una
fábrica de filats i torgats de coto a
Sant Joan de les Abadesses.
1902 Brillas i Pagans constmeixen una fábrica d'extrets adobadois a Celrá.
1903 Es funda a Palaffugell la fábrica de
suro Miquel. Vincke & Meyer.
1904 Es constmeix la Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles SA.
1906 El Govern espanyol crea un aranzel
proteccionista per diversificar ia industria. Miquel, Vincke & Meyer obté
la patent de fabricació de suro de
forma mecánica a Espanya.
1911 Es completa la línia de ferrocarril Girona-Olot. Es funda el Foment de la
Industria i el Comerg Suro-Taper de
Palafrugell, que promou la constitució de la Federado Surera Catalana.
Es funda la CNT.
1912 Uei de prohibido del treball noctum
de la dona, que afectava diversos
sectors industriáis.
1914 Inid de la Primera Guerra Mundial.
La neutralitat (declarada a l'agost)
afavoreix rincrement de les exportadons ais paísos en conflicte, sobretot el sector textil, metal-lúrgic, químlc i navilier. Es forma la Societat
PapereradelTer.
1915 Joan Ayats s'estableix a Arbúcies
amb la industria de rautomoció.
1916 S'estableix la jornada laboral de vuit
hores.
1917 Manufacturas del Corcho (abans Miquel i Vincke) comenga la fabricado
d'aglomeratpur.
1918Acord de producció de Casanova
amb La Hispano Suiza, que instaMa
els seus tallers de foija a Ripoll,
1919 Cristófol Grober ven la seva empresa
ais germans Portabella, que entren
en el sector del teixit elástic. L'empresa passa a dir-se SA Grober i el domicilies trasllada a Barcelona.
1921 S'uneix Palamós i Girona amb el
tramvia del Baix Empordá. Es crea el
retir obrer.

1922 Nou aranzet proteccionista de duanes.
1926 Es posa en marxa a Blanes la fábrica
de la Sociedad Anónima de Fibras
Artificiales (SAFA).
1936-39 Guerra Civil Espanyola.
1936 Es crea el Decret de col-lectivitzacions, que preveu la creado del Consell General d'lndústria,
1940 Es constitueix a Anglés la societat
anónima textil Industries Burés SA.
1941 Es funda Hnstitut Nacional d'lndústria i la RENFE.
1942 Es crea l'asseguranga obligatoria de
malaltia,
1951 Es funda l'empresa de ventiladors
SolerfidPalauaRipoll.
1953 SAFA pmdueix el primer fil sintétic: el
nilóe.B.
1956 Entra en funcionamenta la Farga Casanova de Ripoll el primer malí contracop, instal-lata Espanya perconstmirdgonyals d'aulomóbil.
1958 S'aprova la llei de convenís coí-lectius.
1959 Pía d'Estabilització.
1966 Entra en funcionament la central hidroeléctrica de Búsqueda.
1970 La totalitat de les acdons de Rafael
Torras i Juvinyá SA passen a mans de
Torras Hostench SA, a través d'un intercanvi d'accions.
1972 Grober és l'empresa mes important
de l'Estat espanyol en la producció
depassamaneria.
1973 Es produeix el primer shoclí petrolier.
1982 S'aprova la jomada laboral de 40 hores.
1983 Torras Hostench presenta suspensió
de pagaments.
1984 Entra en funcionament la central hidroeléctrica de Boadella.
1986 Espanya i Portugal ingressen a la
CEE, actual UE, i entra en vigor l'IVA.
1995 Entra en vigor el conveni de Schengen, que suposa la supressió de les
duanes a set paísos membres, entre
els quaishiha Espanya.
1999 KIO ven Torraspapel a la societat
d'inversions británica CVC per
96.000 milions.
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OBRES

Francesc Cabana, Fabriques ¡ empresaris. Eís protagonistes de la Revolució Industrial a Catalunya, Enciclopedia Catalana, Barcelona,
1994.
L'obra consta de quatre volums on podem trobar les principáis activitats industriáis de Catalunya, els personatges i les empreses mes rellevants en el transcurs deis segles XIX i XX. És un recull exhaustiu de dates, noms i fets que contribueix d'una manera important a elaborar una
historia industrial de Catalunya.
L'obra es divideix per subsectors económics, de cada un deis quals
es destaquen íes empreses i personatges que han tingut una major
importancia en el desenvolupament de la industria catalana.
M, Teresa Echevarría Camps, Evolución industrial de las comarcas
gerundenses en los últimos cien años (1874-1974), Ed, Pauta,
1976. Premi José M.Coromina.
Aquesta és Túnica publicació que tracta globalment la industria de les
comarques gironines al llarg del segle XX. És una tesina de fi de can-era
on s'estudia revolució industrial de 1874 a 1974.
L'análisi no s'ha fel peral conjunt de la provincia de Girona sino per comarques, de les quals s'estudia la importancia I l'evolució de cada
sector o ram industrial durant els cent anys que abasta el periode. Dins
de cada comarca hi ha una subdivisió temporal en dues époques, basada fonamentalment en un criteri legal -procedencia de les dades-, i
no purament historie. La primera gran etapa compren des del 1874
fins al 1960, subdividida en els periodes 1874-1918, 1918-1936 i
1936-1960. La segona va de 1960 fins a la data de publicació.
L'autora fa servir com a font d'iníormació els censos industriáis de les
cambres de comerg i industria de Girona, Sant Feliu de Guixols, Raíamos

i la Delegado d'Hisenda de Girona. El treball inclou nombroses taules de
censos i [licencies, i grafios de l'evolució deis sectors a cada comarca.
Aquesta obra no té conclusions, a part d'unes consideracions generáis
situades al principi del Ilibre. En conclusió podem dir que és un treball
mentón quant al recull de dades hístóriques deis orígens de cada sector a les diferents comarques, com també de censos, quotes i llicénciesempresarials.
Santiago Hernández i Bagué. El món del suro, Quadems de la Revista
de Girona, núm. '9, Diputado de Girona / Calxa d'EstalvIs Provincial,
Girona, 1987,
Aquest quadem está dedlcat al suro, i és un esludi complet i sintétic
sobre rexportació i aprofitament d'aquest material. Hi trobem des d'un
aclariment deis origens de la seva utilització fins a un glossari de termes, i també un esment de les prindpals zones on aquesta activitat ha
estatmésrellevant.
L'obra ens ajuda a teñir una visió amplia de l'evoludó i del que ha slgnificat aquesta industria a les nostres terres. És l'únlc estudi acurat de
revolució histórica d'una branca industrial,
Rere Lleonart, L'economia gironina i el Mercal Interior Europeu
de 1993, Cambra de Comerg, Industria i Navegació de Girona, Girona, 1992.
Aquest és un estudi aprofundit deis sectors económics gironins actuáis
fet per un gran coneixedor de l'economia catalana. Hi podem tmbar
molta inforniació referení a la industria, com ara la reladó de les empreses mes import:ants. Centra la seva análisi industrial en els sis sectora mes decisius en la industria gironina.
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balladors, i tabnca complements
per a rautonióbil.
L'empresa mes gran del sector
surer és Amstrong World Industries,
a Palatrugel!. La resta son petites
pero molt dinámiques. Per exemple,
l'empresa Juan Rich Xiberta, de
Cassá de la Selva, té un establiment
productiu ais Estats Units i un a
Sud-áfrica. També Subertap, de Sant
Feliu de Guíxols, produeix a Fran^'a
i Alemanya. 1 Francisco Oller, de
Cassá de la Selva, ha ampliat últiniament les seves instaMacions.

La fábrica Torras, de Sarria de Ter, l'any 1953,

tria capera i s'anul'laren quasi totalnieiit les demandes de taps destinades
a aquest sector. El resiiltat en acabar
la i^uerra fou una posicíó d'inferioritat respecte a les altres industries, que
s'entortiren durant el conflicte.
En els anys posteriors, fms a!
1923, s'incrementaren les exportacions de suro com a primera materia
i en forma de planxes, i disminuiren
les exportacions de taps. També lii
hagiié un increment de la mecanització del procés productiu i aixo téu
disminuir la necessitat de ma d'obra.
La Guerra Civil espanyola representa un altre cop contra la industria
surera, ja que disminuí la demanda de
taps pero en canvi va augmentar la de
carbó i fusta. Moits propietaris van
talar i carbonitzar els seus boscos per
tal de produir combustibles.
En general, després de la guerra
les fabriques s'anaren buidant, cada
cop eren meiivs els treballadors
ocupats i la demanda exterior, i
molts pa'ísos van optar per la iniportació del suro en brut per ter-se ells
mateixos els taps. A mitjan segle
l'ocupació era la meitat que abans
de la guerra. Hi va haver industries

que van desplanar la prodúcelo cap
a d'altres sectors, com la Vincke de
l-'alamós, amb el cautxú. Accualment aquesta empresa és la multinacional Hutchinson, amb 7(10 tre-

La prodúcelo del suro está especialitzada encara avui en taps per a vi
i cava, i també en d'altres productes
de diverses utilitats: decoració, aVllant,
artesanía, aglomerats de suro.
Peí que ñi a l'explotació de la
fusta, cal fer esnient d'activitats mole
tradicionals, com la construcció de
mobles, i d'altres prácticament extingides, com Telaboració de rodelles de castanyer, que teñen el seu
origen en Texplotació deis frondosos
boscos de les comarques gÍronÍnes.

La secció d'acabats de la fábrica Torras, l"any 1975.
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Pe] que fa al sector quíniic, cal
capdavantera

ció van ser un cabal d'aigua suficient

Químicos SA, ubicada a Celra des
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p e r e r a es d e s e n v o l u p a a Sarria i

del Girones. El químic és un sector

riners i drapers com a molins pape-

d'altres centres com Saiu Joan Jes

de rapid creixement i cxpansió, pro-

rers. Oes del segle X I X hi havia

Fonts i Fla^\i.

L'inici de la industria paperera el tro-

vincnt de Tarea barcelonina a través

fabriques iniportants de paper conti-

El capital d'aquesta industria ha

!iu i pasta de paper a Girona (La G e -

passat de ser local a forá, primer anib

rundense i L"Aurora) i a Santjoan les

el grup K I O i després amb la socie-

Fonts (Cíerninns Torras i La Refor-

tar británica C V C , i s'ha especialitzat

del corredor de Laiitopista A-7.

Jaume Feliu és geógraf.
Soledad Hernández és historiadora.
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