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Antic Vapor Gordills i Dalmau

Any de construcció 1838. Situat al tram final del carrer San

Agustí fou el primer vapor de la ciutat. La fàbrica de filats

de cotó Gordills i Dalmau entra en funcionament el mateix any

de la seva construcció. L'any 1847 la fàbrica es converteix en

Filatures Viñas i Sanglas. Posteriorment l'edifici es va

subdividir i allotjava varies empreses. Actualment es troba en

procés de reconversió

Antiga fàbrica Minguell

Any de construcció 1854. Conjunt industrial del que es poden

distingir tres edificis i una xemeneia. Un d'aquest edificis

fou dividit en dos degut a la oberture del carrer Madoz. Les

construccions presenten una estructura de pilars de fosa i

voltes de maó pla atirantades. La coberta a dues aigües

descansa sobre encavallades de fusta de melis

Antiga fàbrica Colomer Germans

Any de construcció, mitjans del segle XIX, per l'arquitecte

Galletà Cabañas. Fàbrica dedicada al gènere de punt situada al

carrer del Prat. L'any 1880 s'hi instal.là l'establiment

Industrial Narcís Colomer i fills, coneguda posteriorment com

Colomer Germans. En funcionament fins els anys setanta. En

l'actualitat, està dividida i allotja diferents activitats

Antiga fàbrica Mauri

Any de construcció a mitjans del segle XIX. Edifici industrial

de planta baixa, pis i golfes situat al carrer Mitja Galta,

dedicat a la fabricació de capses de cartró i actualment en

funcionament. La façana, de línies senzilles, respon

directament al planejament funcional de l'edifici, i es

caracteritza pel ritme marcat de les finestres, tant en planta

baixa com en planta pis

Bòvila del Camí del Mig

Any de construcció 1855. Conjunt fabril situat al Camí del

Mig,dins del polígon industrial del Pla d'en Boet. Actualment

sols en resta la peça central ocupada per l'antic forn. El

forn propiament dit, es situa en planta baixa i estava

construït per dos túnels arquejats amb parets i volta de totxo

de fang. Al primer pis es trobauna única sala amb coberta

dodecagonal de bigues de fusta melis situades radialment

respecte la xemeneia central que sols resta la part de la base

Antiga Fàbrica Arenes o fàbrica Fàbregas

Localització del projecte

Fàbrica Can Marfà

Any de construcció, últim terç segle XIX. Conjunt fabril

emblemàtic de la industria del gènere de punt a la ciutat de

Mataró. Consta bàsicament de dues fàbriques de dos pisos,

relacionats entre ells per ponts coberts i un tercer edifici

donant façana al carrer Jordi Joan. El conjunt es completa amb

una xemeneia exempta ila portalada d'entrada d'estil

neoclàsic. Els edificis presentan una estructura de pilars de

fosa, voltes de maó pla atirantades i jàsseres metàl.liques.

La coberta descansa sobre encavallades de fusta de melis. Les

façanes estan ornamentades amb petites cornises d'obra vista

situades a nivell de cada pis i rematant l'edifici

Fàbrica Can Fàbregas i Caralt

Visita a la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt, edifici

industrial (antiga fàbrica Farinera Mataronense) construït el

1879 per el mestre d’obres Ignasi Caballol i l’enginyer Alfons

Flaquer. Aquest edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès

Local (BCIL) en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la

ciutat de Mataró de 1999, actualment està en procés de

desmuntatge per tornar-lo a muntar en un altre emplaçament,

segons projecte de l’arquitecte Josep Maria Puig Boltà

Antiga Fàbrica Cabot i Barba

Any de construcció 1889. Arquitecte Josep Puig i Calafalch.

Situada al final del carrer Churruca, aquesta fàbrica de

gènere de punt fou projectada l'any 1899 com a dues naus de

planta baixa separades per un pati. L'any 1897. larquitecte

mataronó Josep Puig i Calafalch, l'amplia i aixeca un pis. Poc

temps desprès, la fàbrica canvia de propietari

Antiga Fàbrica Ymbern

Any de construcció a finals del segle XIX, situade al carrer

Biada, fou antigament la fàbrica Baladia Sala i Cia. Des de

principis de segle és la seu  de la societat Ymbern.

Antiga Fàbrica Fontvila i Torres

Any 1890/1900 . Establerta al carrer Goya, originàriament fou

la fàbrica de gènera de punt Julià Majó, popularment coneguda

com "Ca la boja". De planta baixa i dos pisos, l'edifici

respon al plantejament constructiu i funcional. L'ornamentació

es reglada  a les dues portalades d'entrada auxiliars situades

als extrems de l'edificació.

Antiga Fàbrica Trias i Carrau

Any de construcció 1905. Antiga fàbrica de gènere de punt

situada al final del carrer Puigblanch. Gran part de la

fàbrica fou derruïda i actualment sols es conserva una part

transformada en edificis.

Fàbrica Can Gassol

Any de construcció 1906. Conjunt fabril situat al carrer Prat

de la Riba, format per diverses naus construïdes  i ampliades

al llarg del temps, i una xemeneia que actualment sols es

conserva la base. Del conjunt destacala portalada d'entrada

que combina la utilització de l'obra vista, rajola i el ferro

Fàbrica Cabot i Cabot

Any de construcció 1918. Edifici de planta baixa i pis

construït com ampliació de la fàbrica veïna. Destaca la façana

d'estil noucentista bellamnet composada a partir d'una

simetria amb eix central i rematada per una cornisa i un

frontó, i el treball de ferro forjat de les finestres i porta

d'entrada

Àntiga fàbrica Climent Marot

Any de construcció 1921. Conjunt fabril format per agregació

de diversos edificis en altura i coberts, seguint l'estructura

de pilars de fosa i voltes de maó de pla atirantades. Del

conjunt destaca la xemeneia, en molt bon estat de conservació

Farinera Ylla i Aliberch

Any de construcció 1948. Conjunt de fàbrica i vivendes situat

a l'avinguda del Maresme. La fàbrica consta d'una nau

d'emmagatzematge amb estructura de pòrtics d'obra en forma

d'arc i coberta de bigues de fusta, i un edifici en alçada de

planta baixa i quatre pisos. El conjunt combina la composició

noucentista de les façanes amb l'espressionisme alemany a

l'interior de la nau

Antiga Cooperativa la Obrera Mataronense

Any de construcció 1883. Arquitecte Antoni Gaudí i Cornet.

Situat al carrer de la Cooperativa, es conserva parcialment

mutilada. Cooperativa tèxtil inaugurada l'any 1875,

l'estructura de la nau consisteix en una sèrie d'interessants

arcs parabòlics construïts amb peces modulades de fusta unides

per trams rectes reblonats entre sí. Aquestess edificacions

quedaren greument malmeses i escapçades amb l'ampliació del

carrer. Actualment s'acaba de reobrir al públic com un nou

espai per a la ciutat
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