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 EL SILENCI DELS VAPORS 
Sabadell: una aproximació

“Tot és molt sòlid a Sabadell, 

però el que Sabadell té de més sòlid és el canvi”1

   

1 PLA, Josep (1971) “Guia de Catalunya” Edicions Destino. Barcelona 
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// INTRODUCCIÓ

// Consideracions prèvies //

Des de la Il.lustració, la preocupació pel passat ha anat acompanyada de l’aparició de diferents iniciatives (principalment 

museus d’art, folclòrics, etnogràfics, arqueològics...). És una manera de mantenir i transmetre quelcom que d’una altra manera 
podria oblidar-se. Ben avançat el segle XX, quan el turisme cultural esdevé més popular, quan la tradicional ciutat indústrial 
comença a desaparèixer (aquella que va ser pionera d’una nova  manera de viure) apareix una sensibilització cap el passat 

que trascendeix la realitat física de l’artefacte, de la obra d’art o de la natura.1 

Es comença a destacar el valor de l’experiència, de l’esforç comunitari, de la construcció de la identitat; ja no es tracta 
només d’elements físics, hi ha una dosi de memòria. Així és com es veu el patrimóni. És un concepte que fa veure les ciutats 
indústrials des d’una nova perspectiva: no només són fàbriques tancades; són vincles identitaris; el seu valor és l’herència 
que ens deixa una societat a la qual ha donat vida. Neixen conceptes, institucions, instruments que intenten copsar i donar 
vida a aquesta realitat.

La inquietud pel passat indústrial s’inicia a Anglaterra a principis del segle XX. Però pren una important empenta coincidint 
amb l’enderrocament d’alguns edificis de l’època (com la Euston Station a l’any 1962) quan des de diferents àmbits, es 
reclama un respecte més clar i efectiu. Són els primers en viure el fenomen indústrial i els primers d’adonar-se’n del seu 
valor. Això passa a finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta i es comença a estudiar quina ha de ser la manera 
d’actuar en la línia de transmetre el significat de la  revolució indústrial. El concepte d’arqueologia indústrial presenta diverses 
perspectives des de la posada en valor d’alguns elements o edificis (catalogació) a àrees més extenses d’estudi (conjunts 
indústrials, grans espais- sistemes de colònies al voltant d’un riu, per exemple); i els agents que intervenen són de tot tipus: 
des d’iniciatives d’historiadors, científics fins iniciatives ciutadanes i, finalment, la intervenció dels ens de govern. Aquest 
moviment de defensa del patrimóni trobà ressó a Alemanya i França, i més tard a Bègica.2

Per a fer-nos una idea del que passa a Espanya, val la pena remetre’s a Benito-Sabaté 20103 i també s’escau referir-nos a Capel 

1 SANTACREU SOLER, J.M. (1992): “Una visión global de la Arqueología Indústrial en Europa”, Abaco n.1, Época 2ª; pp. 13-28.
2 ARACIL Martí, Rafael (1982): “La investigación en Arqueología Indústrial”. I Jornadas sobre protección y revalorización del Património Indústrial. Bilbao.
3 BENITO del Pozo, Mar i SABATÉ Bel, Joaquin (2010): “Paisajes culturales y proyecto territorial: un balance de treinta años de experiencia”. Identidades n.2 pp. 2-21

I // INTRODUCCIÓ

Fig.2 Il·lustració de la locomotora. 
Font: Google images

Fig.1 Euston Station. 1838. Enderrocada l’any 1961.
Font: http://www.london-architecture.info/
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19964. Als anys seixanta i setanta es produeixen els primers canvis en les estructures indústrials: les empreses comencen 
a desaparèixer dels seus emplaçaments originals; en el seu lloc els veïns de les antigues fàbriques reclamen equipaments 

necessaris i els ajuntaments comencen a actuar per a resoldre els problemes permetent la substitució d’aquestes fàbriques. 

La dècada dels vuitanta asisteix a l’ederrocament de gran part del patrimóni indústrial i neixen iniciatives ciutadanes i culturals 
que provocaran el naixement d’una nova tendència. Des de l’àmbit acadèmic se sosté que els edificis indústrials poden oferir 
valors que aconsellin la seva conservació i reutilització, i que els territoris indústrials en desús formen part del nostre patrimóni 

cultural.5 El món universitari fa recerca sobre aquest punt i suggereix diferents metodologies; se’n segueixen publicacions 

i cursos. L’any 1982, a Bilbao, s’organitza la “I Jornada sobre protección y revalorización del Património Indústrial”. Potser 
és el primer acte públic en la línia anglesa de protecció i difusió del valor indústrial al conjunt d’Espanya. I és principalment 
en el àmbits on es produeix la Revolució Indústrial on es donarà aquesta preocupació pel passat: Andalusia, Astúries, 

Catalunya, València, Galícia i País Basc. De totes elles el paper més destacat és el de Catalunya (tèxil i metal.lúrgia), País 
Basc (siderúrgia) i Astúries (carbó).
En l’àmbit legal, l’any 1985 neix la Ley de Património Histórico Español que confirma aquesta tendència.
Els darrers anys hem assistit al debat generat per la pèrdua d’elements indústrials d’algunes ciutats que van donar origen 
a aquest fenómen. En sentit ampli ens parla de tot allò que feia referència al passat, a un passat recent que desapareixia 
i s’esvaïa. Per tal de donar vida al discurs del treball, la recerca se centra en la ciutat de Sabadell. El fil conductor serà 
l’explicació d’alguns aspectes destacats de la indústrialització del segle XIX i de la desindústrialització del segle XX. 
Repassarem esdeveniments de cada etapa i aprofundirem en els canvis parant atenció en els vapors: principals motors de 
la construcció de la identitat urbana de la ciutat indústrial.6

Per aquest treball, considerem vàlida la definició de patrimóni que considera el valor dels aspectes culturals, històrics, socials, 
arquitectònics o científics independentment de la seva importància artística o estètica. Prendrem aquest concepte quan ens 
referim als vapors i a aquelles edificacions que s’implanten a la ciutat durant l’apassionant fenomen de la indústrialització 
(vivendes, magatzems, fàbriques de gas, ateneus culturals...).7

4 CAPEL , H (1996): “La rehabilitació y el uso del património histórico indústrial” Documents d’Anàlisi Geogràfica, nº29, pp. 19-50.
5 ORTEGA, José (1998). “El património territorial. El territorio como recurso cultural y económico”, Ciudades, Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, n.4, pp. 
33-48 
6 MAS S. i SABATÉ J. (2013) “Gestión del Património Indústrial en la renovación de la ciudad: la experiencia de Terrassa 1959-2011” ACE: Architecture, City and 
Environment”, Febrer 2013, vol 7, núm 21, pp. 11-36
7 CAPEL, H. (1995): “La rehabilitación y el uso del património histórico indústrial.” Documents d’anàlisi Geogràfica, nº29, pp. 19-50

Fig.4 Plaça Sant Roc i Plaça Major, en dia de mercat 
(any 1927)
Autor: Desconegut
Font: Arxiu Històric de Sabadell.

Fig.3 17 d’abril de 1877: Reial decret del rei Alfons 
XII concedeix a la vila de Sabadell el títol de ciutat.
Font: http://ca.sabadell.cat/
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// El cas Català //

La indústria a Catalunya arrenca al segle XVIII sobre una base cultural artesana combinada amb una rica tradició comercial i 
de relacions internacionals. S’introdueixen noves tècniques per a treballar el cotó i la siderometal.lúrgia. Barcelona, Manresa, 
Mataró en són les pioneres, però amb el pas del temps ens trobem amb dues ciutats que esdevindran cabdals i se situaran 

darrera de Barcelona en capacitat indústrial: Sabadell i Terrassa. A més hi trobarem també escampats pel territori petites viles 

indústrials i colònies com a petites ciutats.

Amb Barcelona, Sabadell i Terrassa, són pioneres i motors de la implantació tecnològica més important del segle XIX: la  

mecanització dels processos artesanals que inaugurà una època d’esplendor en la productivitat de béns de consum que dura 

vora cent anys (1860-1960). Des d’aleshores, i després d’èxits i fracassos, els ‘vapors’ tanquen. 

Les màquines queden en silenci i els edificis que les allotgen també callen. Tot plegat, parla d’un passat, d’un tipus de 
societat, d’una vida que va construir la ciutat. Aquests elements silenciosos formen part del que avui anomenem patrimóni 
indústrial.

Si hom pregunta avui a Sabadell si encara queden fàbriques al centre de la ciutat trobarà dues respostes: ‘poques’ i ‘moltes’. 
I és que cadascuna de les respostes es correspon amb l’edat del qui contesta; així, qui és gran ens respondrà que ja quasi 
no n’hi ha i, en canvi, qui és jove pensarà que encara queden molts edificis ‘indústrials’.

El fet, és que en els últims trenta anys, els sabadellencs han assistit a la creixent desaparició de les instal•lacions fabrils de la  
ciutat. Aquesta evidència, fa sospitar que amb aquesta pèrdua, no només han marxat uns edificis, uns vapors, sinó que s’han 
perdut oportunitats culturals, socioeconòmiques i estratègiques.
Aquest procés ha estat paral•lel al que s’ha produït a Terrassa i a Barcelona. De Terrassa en parlarem més endavant de 
passada: és la ciutat més semblant a Sabadell en tots els sentits. Barcelona és diferent, sobretot per l’escala, però ha estat un 
mirall on s’hi han mirat les institucions sabadellenques per a establir els criteris del buidat indústrial.

Barcelona va optar en termes generals per esborrar el passat indústrial. Un exemple és l’àmbit que va servir per a l’emplaçament 
de les olimpíades. La diferència amb el cas que ens ocupa, a banda de l’escala (més fàbriques, més concentració en alguns 

Fig.6 Oficines de l’empresa Enrique Rocamora (any 
1920)
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.5 Fàbrica de l’empresa Manufacturas Carol -Cal 
Jepó- (any 1920)
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.7 Plaça Major, en dia de mercat (any 1914)
Autor: Miquel Casas
Font: Arxiu Històric de Sabadell
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àmbits perifèrics de l’eixample), és que la indústria estava aleshores més concentrada en algunes zones. A més, l’operació 
de la vila olímpica busca resoldre el retrobament de la ciutat amb el mar.

En tots els casos es tracta del canvi urbà més gran de l’últim segle, només precedit per la implantació dels vapors que ara 

desapareixen.

Coincidint amb aquests procés, algunes entitats de la ciutat han anat recolzant iniciatives de preservació del patrimóni 

indústrial, impulsant treballs d’arqueologia indústrial, organitzant jornades informatives, conferències, exposicions, etc.

Arrencant de l’anàlisi de la formació de la ciutat indústrial i el seu desenvolupament en el temps, aquest treball fixa la mirada 
en les zones transformades de l’àmbit central de la ciutat actual: l’eixample central. Des de l’anàlisi dels canvis produïts fem 

una reflexió sobre els resultats de cada transformació i el que ha significat per a la ciutat.
La principal motivació per a la recerca és entendre les causes i els protagonistes dels canvis que s’han produït. No quedar-
nos en la transformació localitzada de cada vapor, sinó aprofundir en la realitat de la ciutat post-indústrial.

La hipòtesi d’inici és que la transformació ha estat programada i els canvis acceptats per la pròpia ciutat en conjunt. Per a 
comprovar-ho, l’estudi descobrirà els mecanismes emprats per a la consecució de la ciutat actual intentant contextualitzar-
los.

Desitgem que la utilitat de la recerca sigui la millor valoració i tracte al patrimóni i a tots aquells que van fer possible la història 
de la ciutat indústrial.

// Conveniència de l’àmbit escollit //

Com s’ha dit, Sabadell és una de les ciutats protagonistes de la indústrialització del segle XIX. La seva història és relativament 
paral·lela a la de Terrassa i Barcelona. Tot i que Barcelona és la ciutat que va instal·lar la primera màquina de vapor de la 
Península (vapor Bonaplata a l’any 1833), al mateix any, poc després, Terrassa engegava el seu (vapor Galí i Vinyals) i, una 
mica més tard Sabadell també (l’any 1838 el vapor de Magí Planas). En tots els casos es tracta de mecanitzar un ofici de 
llarga tradició: la panyeria.

Fig.8 La Revolució Industrial. Il·lustració. 
Autor: Oriol Garcia Quera
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Aquesta activitat atrau gent de tot arreu: el que abans es feia en petits tallers, passa a fer-se en entitats més grans i per a 
un públic més ampli. Així neixen els vapors i la ciutat creix. Amb els vapors hi trobem cases de patrons i d’obrers, casinos, 

teatres, biblioteques, escoles, mercats...I en termes urbanístics, l’eixample previst s’omple i es veu ampliat. El model és de 

baixa densitat i de barreja d’usos en un marc de ciutat higienista. Com hem dit, el creixement i la consolidació del model dura 
prop d’un segle que va de 1860 a 1960.

Els canvis en els mercats, en la tecnologia, amb la manca d’actualització de les fàbriques, etc., fan perdre pes indústrial a les 

ciutats. Poc a poc, la ciutat fàbrica es transforma i desapareix. Ho fa de diferent manera a cada ciutat, però podem percebre 
certes semblances entre Barcelona i Sabadell, mentre Terrassa és un cas a part. Sabadell opta, també per conveniència 
geogràfica a convertir-se en un centre de serveis supramunicipals. Tot plegat té força relació amb el passat i és el que 

pretenem explicar en aquestes planes.

Sembla natural que les transformacions de la ciutat es produeixin principalment allà on estan els establiments indústrials. Per 
una banda, es tracta del primer espai alliberat a la ciutat que, mentre creix a la perifèria, troba en els vapors l’oportunitat per 
recosir la ciutat amb equipaments, places, etc. També és un moment en què el fet de la desindústrialització preocupa: es 
perden llocs de treball, cal repensar el paper de la ciutat, el problema de la possible pèrdua de població, el foment d’activitats 
que subtitueixin el paper que ha fet la indústria fins ara. Per a tenir una referència de la dimensió del que estem parlant, 
podem destacar: la ciutat indústrial originària té una ocupació de 292 Ha; de les quals en el moment més actiu en destina 32 
a la indústria i 184 a habitatge i equipament (l’espai públic representa 76 Ha: 26%). O el que és el mateix el 36% del conjunt 
edificat és indústrial. La ciutat postindústrial tindrà una ocupació de gairebé 1800 Ha; vol dir que a la part més central, allà on 
només queden habitatges, on manca més espai públic, on manquen equipaments, de sobte, la ciutat observa un espai de 32 
Ha que pot ajudar, i molt, a millorar el vell eixample central.

La ciutat fàbrica serà doncs un dels espais on els canvis produïts serviran per a aquest propòsit. Donat el moment actual, la 
distància amb els fets sembla adient per a dur a terme aquesta reflexió i fer-ne una valoració.

Un altre aspecte que dóna sentit al present estudi, és l’àmbit patrimónial. Amb més retard que en altres ciutats que són 
protagonistes de la primera revolució indústrial, ciutats com Sabadell afronten el repte de posar-se davant la seva pròpia 
història recent i de veure, no només l’aspecte econòmic del vapor, sinó la seva transcendència des dels valors socials, 

Fig.9 Fàbrica de l’empresa Juan Llonch y Hermanos 
(any 1881)
Autor: Vives i Martí
Font: Arxiu Històric de Sabadell
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culturals i d’arqueologia indústrial.

La concepció del patrimóni cultural inclusiva (que entén els aspectes tant econòmics com culturals en el sentit més ampli 

del terme) representa una esperança en la conservació d’uns espais condemnats econòmicament des del punt de vista 

productiu. Per tant, s’entén que l’atenció no està centrada en la bellesa de les màquines o en la peculiaritat de la disposició 
de les naus indústrials en un context residencial típic del XIX; interessa el fet cultural per la seva contextualització històrica 
(dones i nens a les fàbriques, convulsions socials, riquesa i pobresa...), independent del seu valor intrínsicament artístic.

Amb l’oportunitat cultural i de les noves economies de serveis, tractarem el paper de l’administració local i veurem en quin 
sentit incideix en el resultat final de les diferents transformacions.
L’estudi no pretén ser una proposta en el sentit d’establir mètodes o mesures concretes, però és clar que la relació dels casos 

de transformació i l’explicació de les causes fan que el treball pugui orientar les decisions de les futures intervencions en el 
patrimóni indústrial.

Com hem avançat, en l’àmbit català, no hi ha una manera única d’afrontar el canvi post-indústrial. El fet de referir-nos 
puntualment a Terrassa, farà que les diferències siguin ben paleses.

La conveniència de l’elecció de Sabadell, ve donada per la rapidesa amb què s’ha dut a terme la transformació. Pot ser que la 
vida indústrial fos paral•lela a la de Terrassa, però la decisió de Sabadell de fer un canvi de paradigma al principi de l’època 
democràtica i els mecanismes de buidat urbà que hi concorren fa que els camins difereixin un de l’altre en el procés estudiat. 
Tot plegat esperem que quedi més clar al final de la present recerca.

L’àmbit de la ciutat que hem escollit correspon a l’ocupació de la ciutat a l’any 1916; és l’any en què disposem d’un aixecament  
cartogràfic que va servir per a la redacció del pla Renom Manich de 1928. En aquest plànol hi queden definides les diferents 
edificacions existents incloent-hi els vapors. A partir d’aquesta informació, hem desenvolupat la recerca. Aquesta data és 
adient per diversos motius: per una banda per la inclusió l’any 1910 de l’energia elèctrica que fa que els vapors vagin 
desapareixent; pel retrat que ofereix de ciutat indústrial del XIX consolidada; i pel valor patrimónial del conjunt.
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// Metodologia //

Com hem dit, l’àmbit d’anàlisi és l’eixample central. És on apareixen els primers vapors a mitjan segle XIX. Fins la primera 
dècada del segle XX aniran ocupant la zona estudiada. Des d’aquell moment, com veurem, hi ha dos fets que fan que la ciutat 
del XIX vagi desapareixent: qüestions econòmiques, de planejament i per l’aparició de l’electricitat a la ciutat.

S’ha abordat l’estudi des de les següents perspectives:

1. El vapor i el seu planejament. Es tracta de veure quin paper ha tingut la legislació local i de quina manera ha influït en el 

resultat final de les transformacions.

2. El vapor i els espais transformats. Aquí fem una anàlisi dels canvis morfològics i tipològics de les diferents localitzacions 
en les seves principals característiques: entorn, escala, usos.

3. Els espais transformats i la ciutat. Es pretén establir quina mena de significat representen els canvis en relació al conjunt 
de la ciutat. A partir de la xarxa existent a la ciutat del XIX, veurem quines complicitats noves són produïdes a partir dels 
nous espais.

Per tal de fer entenedora la recerca s’ha optat per seguir el següent ordre.

1. La ciutat indústrial. Definir la ciutat indústrial i els principals factors que l’originen. Anàlisi dels trets més característics.
2. La ciutat post-indústrial. Quines són les causes de l’inici del declivi indústrial i les repercusions urbanes immediates. 

Anàlisi de les transformacions incidint en les principals motivacions i el resultat final. 
3. Conclusions de la recerca
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< Fig.10 Delimitació del àmbit escollit.
Extensió de Sabadell l’amy 1916. Es tracte de 
l’actual eixample central.
S’exclou de l’àmbit d’estudi la zona industrial del 
riu Ripoll.
Autor: Elaboració propia.
Font: ICC
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*Tints a la fabrica de Juli Puncernau anys 20
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II // CIUTAT INDUSTRIAL
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// CIUTAT INDUSTRIAL

II.I // NAIXEMENT D’UNA CIUTAT IndústriaL //

L’origen del nom i de la posició actual de Sabadell es remunta al segle XII. Forum Sabatellum n’és el primer nom; es tracta 
d’una ciutat mercat. La seva ubicació és el pla limitat pel riu Ripoll a l’est i la ‘riereta’ a l’oest, cap al nord i el sud hi trobem 
camps de conreu. És un punt de creuament important entre el port de Barcelona i les poblacions interiors i el fa idoni per a ser 

un punt de trobada i de mercat entre els pobles de l’entorn. Aquesta característica fa que, amb el temps, Sabadell es configuri 

com a centre d’una regió cada cop més àmplia i la ciutat comença a créixer.

L’ocupació urbana del sòl al pla ve condicionada per dos factors: la subdivisió de grans propietats agropecuàries i la 
disposició d’espais públics formats pels camins i accidents topogràfics (rius i rieres). La ciutat creix amb la urbanització dels 
carrers i l’ocupació dels camps segons la demanda de vivenda o tallers.

Al segle XV tenim notícia del control fiscal de les noves construccions encara amb una regulació imprecisa. Des d’aquell 
moment i fins al segle XVIII els principals problemes són el subministrament d’aigua que se soluciona parcialment amb la 
canalització de les fonts públiques.

Això explica una característica en la ubicació dels primers centres de producció o “fàbriques”. El control de l’aigua és una 
qüestió important; la seva gestió veurem que en el temps es comparteix entre els principals “fabricants” i l’administració.

L’any 1559 es crea el ‘Gremi de Paraires’ (avui ‘Gremi de Fabricants’) Es tracta de la primera agrupació del sector de 
fabricants i comerciants de la llana i el cotó. Això és fruit de l’evolució d’un sector que passa de la fabricació artesana a les 
masies, de petita escala i d’autoconsum, a una especialització i desenvolupament abocat a un consum de més gran  escala. 

Es tracta d’una primera regulació de l’activitat i els primers condicionants dels locals pre-indústrials que ja al segle XIV havia 
començat a estendre la seva activitat a diversos racons d’Europa (França, Itàlia, Holanda) i, més tard, Amèrica.
Durant el segle XVIII, la ciutat viu un notable creixement econòmic gràcies al bon sistema combinat de producció pre-

II // CIUTAT INDUSTRIAL

Fig.11 Plànol de la vila de Sabadell, a la fi del 
període gòtic, voltada pels valls (s.XIII) i per les 
muralles (s.XIV)
Autor: Roser Enrich i Gregori, Nuria Juan-Muns i 
Plans
Font: Memòria Prospeccions arqueològiques carrer 
Doctor Puig 7-13 (Sabadell, Valles Occidental). 
Direcció Feneral del Patrimoni Cultural. Generalitat 
de Catalunya.
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indústrial centralitzat a la ciutat i més dispers a les masies.

Amb l’activitat de mercat i els locals pre-indústrials, hi conviuen els primers molins. L’aigua com a primera font d’energia la 

trobem al riu Ripoll. És al voltant del riu on hi trobem emplaçats els molins, primer fariners, però ben aviat hi apareix l’activitat 

tèxtil mecanitzada.

Una característica de les noves edificacions al voltant del riu és que donat el volum d’inversió, no és estrany que la majoria 

dels productors optessin per compartir les instal·lacions. No es tracta de grans empresaris, tot i que n’hi ha, sinó més aviat 

de petits emprenedors que uneixen esforços.

Donat que la demanda és creixent, s’instal.len més molins d’aigua i la força del riu és cada cop menys efectiva. Per això, 

l’arribada del vapor trobarà el terreny abonat per a la seva implantació. Amb tot, els empresaris escuren al màxim els esforços 
de l’energia hidràulica, fet que farà ralentir una mica la implantació del vapor8. 

El pla de Sabadell és el lloc indicat per a rebre el vapor; és un teixit urbà òptim per diversos motius: és un terreny pla i extens, 
està molt poc ocupat, el negoci tèxtil és en expansió, l’ús de l’energia de vapor no requereix una localització específica i la 
capacitat de  producció de la nova energia és superior.
El Ripoll serà més convenient per alguns dels acabats del sector tèxtil (com el tint).
És important destacar el canvi que suposa el vapor, no tant per a la indústria (que ho és sens dubte), sinó pel que fa 
a l’ocupació del sòl urbà. La nova indústria requerirà un espai proporcional a la seva producció (més gran) i amb tipus 
edificatoris nous. El fet de no requerir una ubicació (com ho és el riu) fa que la ubicació final sigui força aleatòria i vingui 
definida per la disponibilitat d’ocupació de sòl. Aquest fet, unit a d’altres que aniran comentant-se, fa que en poc temps els 
canvis siguin molts: gran ocupació de superfície, increment de població, les noves necessitats d’una ciutat indústrial...

Ja hem comentat a la introducció que no s’entendria el procés sense ciutats com Barcelona. Sabadell està en relació a ella 
però també a d’altres com Terrassa, Badalona, Mataró, Manresa...Barcelona és la base per a què la revolució indústrial sigui 

una realitat per la seva vocació marítima i comercial que fa d’autèntic aparador i dispensador de la producció de les ciutats 
indústrials esmentades. També podem dir que Barcelona tampoc hagués estat el que ha estat sense la complicitat de les 

8 DEU, Esteve (1990): “La indústria tèxtil llanera de Sabadell, 1896-1925” Biblioteca Sabadellenca nº 3 

Fig.12 Facana del Gremi de Fabricans. Any 1951.
Autor: Desconegut.
Font: http://www.gremifab.es/

Fig.13 Moli del Vapor Ca La Daniela vista des de 
l’ermita de Sant Nicolau. Fotografia estat actual.
Autor: Norbert Vila.
Font: norbertvila.blogspot.com
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petites ciutats del seu entorn (per posar un exemple, Madrid no comptava amb ciutats properes de característiques similars 
que fessin viable una transformació com la que es produeix a Catalunya). Tot i això, Espanya té en conjunt poca capacitat 
indústrial i aquesta està molt concentrada a Catalunya; i si parlem de teixits de llana es pot dir que pràcticament es produeix 

tot a Catalunya9 .

L’inici de la indústria amb màquina de vapor presenta unes característiques concretes: gran parcel·la, fora del nucli existent, 

propera a alguna via de comunicació, subministrament d’aigua suficient (segons l’activitat). La paraula vapor, acaba designant 

els recintes productius. Tot i que hem dit que s’instal·len inicialment fora del nucli existent, degut a la velocitat d’implantació 
i el creixement de població paral·lel, veurem que el paisatge de la nova ciutat és una barreja d’usos on els vapors passen a 
trobar-se enmig de la ciutat.

El primer Vapor instal·lat a Sabadell és el de Magí Planas l’any 1838. Queda instal·lat en un petit taller de mides reduïdes 
proper a la ciutat existent, amb accés a l’aigua (prop dels banys públics) i enganxat a una de les vies de sortida de la ciutat. 
Fins l’any 1850, es van instal·lant petites màquines de vapor seguint un criteri similar. 

El carbó ha d’arribar per terra amb carros que venien de les mines del Vallès Oriental o bé del port de Barcelona. La desitjada 
i  imminent arribada del ferrocarril millora les condicions de transport del carbó i les mercaderies. Això fa que la ubicació dels 
vapors prop de les estacions previstes, sigui un punt important a tenir en compte. El ferrocarril arriba l’any 1855 però el seu 
anunci és de 1851 i això fa que detectem un canvi de patró en les noves ubicacions. A més, resolt el problema del transport, 
Sabadell es consolida com a ciutat fàbrica.

La configuració de la ciutat amb l’arribada del ferrocarril, fa que els vapors incorporin un factor més en la seva localització 
i que podem dir que és el principal. A això cal afegir el pla d’alineacions, que serà comentat més endavant, que  queda 
consolidat amb les principals carreteres de creuament de la ciutat (nord-sud, est-oest); a més, el traçat del tren donarà una 
connexió sud-oest nord-est.

L’estructura física d’un vapor és força estàndard. Bàsicament hi ha un edifici central que conté la màquina; al costat d’aquest 
9 L’any 1.913, la producció de llana a Espanya era un 6,3% de la del Regne Unit; un 14,7% de la de França; un 10,3% de la d’Alemania; un 46% de la italiana. vid. DEU, 
Esteve (1994): “Consolidació i lideratge de la indústria tèxtil llanera”dins del llibre: AAVV (1994): “Indústria i ciutat: Sabadell, 1800-1980”. Biblioteca Abat Oliba, 145.Fundació 
Bosch i Cardellach. Publicacions de l’Abadia de Móntserrat.

Fig.14 Fàbrica de l’empresa Molins Hermanos (any 
1881). Situada al costat del riu Ripoll.
Autor: Vives i Martí
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.15 Baixador de la Rambla dels FFCC del Nord 
(any 1890)
Autor: Desconegut
Font: Arxiu Històric de Sabadell
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hi trobem el magatzem de carbó i els dipòsits d’aigua de grans dimensions. A cada costat del vapor apareixen les naus 
mecanitzades per a teixir o filar. Com s’ha esmentat anteriorment en els casos dels molins, la inversió inicial era forta tot i 
que hi ha grans empresaris. Per a rendibilitzar la instal·lació, en molts caos el recinte és llogat de manera que es paga per 

percentatge d’energia consumida i espai utilitzat. De fet, un vapor tindrà una mitjana de cinc inquilins10 . El resultat és un 
conjunt edificatori que conté grans màquines però, sobretot, un empresariat força atomitzat.

Inicialment les màquines de vapor són de fabricació anglesa, després s’introdueixen màquines alemanyes i franceses. Els 

costos de transport i dels recanvis originals, fomenta el concurs d’empreses de foneria que a banda de treballar per a la 
implantació del ferrocarril, també acaben fent màquines per al consum local. Això implica l’aparició de locals indústrials 
servidors dels vapors.

Els principals promotors són gent amb grans recursos i tradicionalment vinculada al món dels teixits. La compra dels vapors 
fa millorar la pròpia producció de processos que els són familiars. El canvi principal és d’escala. El seu mercat principal 
és la Península Ibèrica, Europa i s’amplia a les colònies espanyoles (Cuba, Puerto Rico i Filipines). A més de la iniciativa 
empresarial cal destacar el paper d’una mà d’obra ben qualificada que anirà millorant amb el pas del temps. Com havien fet 
abans, ara amb més intensitat, els empresaris viatgen força per a fer un bon producte (sobretot a Anglaterra). 

La matèria primera per a fer els teixits compta amb la disponibilitat local de la llana d’ovella que pot explicar l’opció majoritària 
dels empresaris. Però també hi ha fàbriques de filar cotó. L’àmbit del cotó estava més condicionat pels preus de compra a 
l’exterior i feia més volàtil la seva rendibilitat.

Com s’ha dit, l’increment de vapors va lligat al creixement demogràfic. Efectivament, la proliferació de les fàbriques que 
comença el 1838, és propulsada per l’arribada del ferrocarril i configura una ciutat que cada cop més demana més mà 
d’obra. L’evolució de la població passa de 7.945 a 1833 a 13.945 al 1857 en el mateix període en què la producció de la 
llana es duplica.

L’any 1900, la població de Sabadell és de 23.375 habitants. Catalunya representa el 65% de la producció de llana d’Espanya 
i Sabadell en representa un 37,5% del total.

10 PUIG, Jaume (1984) “El procés de formació de la ciutat de Sabadell” Aula nº 3. Edicions de l’Ajuntament de Sabadell.

Fig.16 Esquema bàsic d’un vapor
Font: PEIPU

Fig.17 Filatura de l’empresa La Lanera Española 
(1920)
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: Arxiu Històric de Sabadell
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L’últim quart del segle XIX suposa una arribada massiva de gent forana; principalment de pobles catalans i, en una quantitat 
inferior, d’altres punts de l’Estat. Els nascuts a la ciutat representen el 54% dels residents 11.

La inèrcia indústrial de la ciutat és considerable i al 1915 arriba a 32.398  habitants, xifra que augmenta fina a 40.977 l’any 

1925, quan la producció ja arriba al 40 % del total de l’espanyola12. 

Podem comprovar com la progressiva implantació de vapors té una repercussió directa en l’evolució demogràfica13 .

Això és clar que té una repercussió en el creixement urbà d’una ciutat completa; no només com a taca d’ocupació del territori 
sinó com a l’assentament d’equipaments i institucions que formen part de la història cultural i social.

Les noves tecnologies també generen oficis nous: carboners, maquinistes, calderers, enginyers...i noves necessitats: escoles, 
atenció mèdica, centres culturals...i nous reptes: el dret dels treballadors, vivenda digna, educació per a tots...Definitivament, 
un canvi de mentalitat que anirà obrint camí amb grans dificultats (revoltes, accidents) i alguns èxits puntuals (primera 
vivenda social, aparició de mútues sanitàries, primers moviments sindicals) sempre en un ambient que, per la seva novetat i 
magnitud, supera totes les parts (empresaris, administracions públiques i treballadors).

Com diem, moltes entitats neixen en aquests moments per diversos motius (econòmic, cultural, social, etc).  

L’any 1859 es  funda la Caixa d’estalvis de Sabadell, primera institució financera local. El 1863, l’Institut Indústrial, que ve a 
ser una institució patronal que reuneix un petit grup d’empresaris.

El 1877 es funda la Federació Obrera Sabadellense: la Obrera. L’any 1879 el ‘Gremi de fabricants’, antic ‘Gremi de paraires’, 
neix per a defensar els interessos del sector i es fixa l’objectiu de fomentar la creació d’entitats que puguin atendre la 
falta clara de dotacions de la ciutat en termes d’educació i habitatge. També intenta donar una tímida cabuda als drets 
dels treballadors i solucionar els conflictes laborals.  Fruit d’aquestes inquietuds, neix la ‘Union Lanera Española’ i també la 
‘Sociedad Obrera de Invalidez y Fomento de la Indústria’ (any 1881). I, el mateix any, s’inaugura l’Academia de Belles Arts, la 
11 ibid.
12  DEU, Esteve (1990): “La indústria tèxtil llanera de Sabadell, 1896-1925” Biblioteca Sabadellenca nº 3.
13 Elaboración propia. En tonos claros se dibujan los primeros emplazamientos.

Fig.19 Gràfic que mostra l’evolució temporal de la 
implantació de les màquines de vapor de 1830 a 
1910, aixi com l’evolució demogràfica.
Font: Elaboració pròpia.

Fig.20 Escola Industrial 1902. Arquitecte: Jeroni 
Martorell i Terrats
Font: AHS.
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Cooperativa Sabadellense i el Banc de Sabadell.

Amb l’impuls del Gremi de Fabricants, es  constitueix l’any 1886 la Cambra Oficial de Comerç i Indústria i el 1899 la Unió 

Indústrial, institucions que ens mostren la força indústrial de Sabadell així com l’actitud que adopten els empresaris davant  els 

nous reptes per tal de protegir el seu negoci i fer-se forts en decisions que els afecten directament (tant internes -principalment 
de caire social i econòmic, com externes- aranzels, usos dels ports, etc).

L’any 1902, seguint una tradició de l’àmbit dels teixits desenvolupada en petits tallers,  es funda l’Escola Indústrial d’Arts i 

Oficis. I l’any 1908 es funda l’Acondicionament Públic Municipal per a millorar les activitats indústrials en qualitat i logística.
Amb tot, val la pena recordar els problemes dels operaris, les seves condicions laborals extremes (sobre explotació, treball 

Fig.21 Aquests plànols ens mostren la ocupació i la 
implantació dels vapors en els tres moments (1864, 
1884 i 1916). 
Els plànols mostren la ocupació de la ciutat actual 
de fons (gris clar), la ocupació cada moment (gris 
fosc) i els vapors (tons marronosos). Es destaca 
la taca del riu Ripoll, la línia del ferrocarril (línia 
puntejada) i els traçats de carreteres principals.
Font: elaboració pròpia

Fundació dels vapors
Anys 1830
Anys 1840
Anys 1850
Anys 1860
Anys 1870
Anys 1880
Anys 1890
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infantil...) manca de drets en l’educació, en la vivenda...

El creixement de la ciutat té un paral·lelisme en la resposta que li dóna el planejament. Ja l’any 1772, apareixen unes normes 

que defineixen els carrers principals i el seu ample. L’any 1858, en un pla d’alineacions realitzat per Oriol Bernadet, es dibuixa 

una primera expansió urbana. L’any 1861, Francesc Daniel i Molina s’encarrega del desenvolupament i aprovació del pla.

L’any 1884 correspon al pla de Miquel Pascual i Tintorer14  i el de 1916, es correspon amb l’aixecament encarregat per Josep 

Renom per a la redacció del pla que serà finalitzat l’any 1928 i que és conegut com el pla Renom-Manich.

Analitzant les ubicacions dels vapors que ens facilita la història (veure Figura 21)  es pot comprovar la implantació dels vapors 

a la perifèria de la ciutat, però, com hem dit, el creixement progressiu i ràpid de la vila fa que ben aviat quedin inclosos dins 
de l’eixample central.

Si els primers plans marquen unes alineacions que es veuran reforçades pel pla Renom-Manich, aquest últim serà el que 
marqui el caràcter de la ciutat indústrial. El motiu principal que ens permet fer aquesta afirmació és l’establiment i consolidació 
de la via de circumval·lació (la gran Via) i la dotació de continuïtat amb altres vies que en un futur seran una realitat (Eix 
Macià), és a dir, lligar la ciutat pels voltants. A més, pretén la implantació de parcs importants en diversos punts de la perifèria 
propers a aquesta via de circumval·lació. En el moment de redacció del pla, suposa una reserva de sòl important pel futur 
de la ciutat.

A més, estableix uns criteris de localització de les zones indústrials (que pretén desplaçar cap al sud-oest). En l’àmbit de 
l’eixample, el pla busca la ciutat horitzontal: es posa en valor el model de casa higiènica amb unes hores de llum solar 
mínimes i un espai reservat per al jardí15 . Aquest serà un punt poc realista, ja que el creixement demogràfic que preveu no 
és encertat i l’eixample de baixa densitat serà descartat quan el creixement faci més fàcil sobre edificar el teixit ja construït. 
Amb tot, la imatge d’aquest eixample hi és present sobretot al centre.

Anys més tard, la creixent immigració provocarà una expansió cap a la perifèria amb edificis en alçada a partir dels anys 60. 

14 Elaboración propia
15 Memoria del Plan Renom-Manich de 1928.

Fig.23 Calle Carrer típic de l’eixample central.
Font: PUIG, Jaume, “Procés de formació de la ciutat 
de Sabadell”. Ajuntament de Sabadell 1984

Fig.22 Edifici principal de la Caixa de Sabadell, 
actual UNNIM. Situat al carrer de Gràcia.
Font: Desconegut
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Fig.25 Màquina de vapor semifixa Wolf del vapor 
Buxeda Vell, instal·lada el 1908
Font: Ajuntament de Sabadell.

El pla no ha previst la solució de la demografia i es generen nous plans que busquen resoldre el problema de l’habitatge i 
lluitaran per a dotar la ciutat dels equipaments necessaris. D’això en parlarem més endavant.

Si tornem la mirada als vapors, i a l’energia que consumien, hem de destacar la situació crítica que representava la dependència 

del carbó i l’augment de consum: el carbó bo era el que venia de fora (sobretot l’anglès). Les diferents polítiques de protecció 
de béns estatals obligava els empresaris a comprar carbó del nord d’Espanya o de Catalunya; aquest últim era de molt baixa 
qualitat. Aquest fet feia que els rendiments de les màquines no fossin els desitjats amb les conseqüents repercussions en el 

negoci.

L’any 1910 arriba l’energia elèctrica per al consum indústrial. Podem reconèixer el naixement d’una nova etapa. Aquesta 
energia arriba als locals i pot ser consumida en poques quantitats. La dependència del vapor desapareix i no calen grans 

recintes on poder compartir la seva energia. És el final dels emplaçaments del vapor  tradicional.

Efectivament, l’electricitat fa que un taller contracti l’energia necessària a la companyia elèctrica i aquesta la serveix mitjançant 
la implantació de centres de transformació. La mida no és tant important i el lligam al lloc tampoc. Aquests tallers busquen 
més flexibilitat, menys mida i nous emplaçaments. 

De manera progressiva l’energia elèctrica s’imposa als ‘vapors’, encara que durant un temps conviuen els dos sistemes. 
L’any 1924, el 96% dels tallers funcionen ja amb electricitat com a energia principal o complementària al vapor16 .

Un exemple de l’ús del vapor en temps de l’electricitat el tenim l’any 1944 quan la manca d’energia elèctrica va fer del vapor 
un recurs molt útil. Això si, només com a fenomen puntual i destinat definitivament al desús irreversible.

Per tal de dur a terme l’anàlisi que ens proposem, considerem important l’any 1908. És l’any de la inauguració del vapor Plans 
i Campmajó i també el moment en què el vapor Buixeda Vell instal·la una nova màquina de vapor. Es tracta dels últims vapors 
moderns.

Per la seva proximitat resulta importantíssim l’aixecament de la ciutat de Sabadell fet l’any 1916 per Renom que servirà de 

16 Ibidem

Fig.24 Fàbrica de l’empresa Miguel Buxeda (1881).
Autor: Vives i Martí
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.23 Cotxe de línia Castellar-Sabadell de -La 
Vellesana- (data indeterminada).
Font: AHS
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Fig.27 Fàbrica de l’empresa Marcet (anys 1940-
1945)Autor: Duran
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.28 Interior de la fàbrica de llanes regenerades 
de Llagostera i Sampere ca 1910.
Autor: Francesc Casañas
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.27 Pla Renom Manich 1928. 
Recintes industrials destacats.
Font: Arxiu Historic de Sabadell. Elaboració pròpia.

Llistat “Fabriques i 
establiments amb força 
de vapor a Sabadell 
1838-1915. Esteve Deu.

Industries localitzades. 
Elaboració pròpia.

Fig.26 Fàbrica de tints.
Font: “Les veus del tèxtil”. FBC.
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base per a la redacció del pla de la ciutat aprovat l’any 1928. En aquest plànol s’hi dibuixen els emplaçaments indústrials del 
moment així com diferents equipaments, en definitiva una bona fotografia de la ciutat indústrial.

Sembla doncs justificat aturar-se l’any 1910 i establir aquesta data com el final del vapor tradicional. Hi ha uns anys (1910-

1928) on les fàbriques segueixin instal·lant-se a la ciutat, però veurem que els emplaçaments centrals ja estaven ocupats i la 
ciutat fàbrica del XIX plenament definida. Les noves fàbriques ja no seran un gran recinte situat al cor de la ciutat. Poc a poc 
aniran ocupant les zones que marca el pla del 1928. Recordem que el teixit empresarial era bastant atomitzat; primer per la 

presència de gran fàbriques i perquè les petites feien feines complementàries al procés principalment tèxtil o auxiliar; per 

tant, la majoria necessita petits tallers, poc espai. Els emplaçaments seran més barats al sòl perifèric de la ciutat. A partir del 
1928 l’ordre que marca el pla definirà les grans línies dels emplaçaments indústrials futurs.

També hem pogut comprovar la instal·lació de nous vapors posteriors a l’eixample central (com a substitució o millora dels 
existents) o altres de nous donat un subministrament encara poc eficient de l’electricitat a la ciutat, però tot i que en alguns 
casos en parlarem, no són objectiu principal del treball.

Si fem una primera aproximació al pla de 1928, destacarem que el nou pla delimita la localització indústrial en dues categories 
principals: zones indústrials i illes indústrials. Les primeres són zones amb una assignació d’ús específic en els marges de la 
ciutat; les segones responen a l’acceptació del statu quo, o sigui d’aquells recintes fabrils instal·lats en el centre de la ciutat. 
El pla pretén una progressiva retirada dels segons, però entén que cal mantenir el teixit econòmic existent i en permet fins i 
tot la seva ampliació si és justificada. Tot i així s’elimina la possibilitat de posar noves fàbriques al centre.

Certament, els vapors van de la mà d’altres artefactes indústrials, i en farem esment. De moment, val a dir que la ciutat 
destaca per l’emplaçament d’importants recintes fabrils, la seva important implantació al centre i en contrast en un entorn de 
parcel·lari de gra petit.

Tot just abans de l’inici de la guerra de l’any 1936, Sabadell i Terrassa produeixen el 80% de la llana espanyola17 . El 

factor principal que determina el seu protagonisme és bàsicament la mecanització de la seva indústria (el 100% estan 

17 DEU, Esteve (1994): “Consolidació i lideratge de la indústria tèxtil llanera”dins del llibre: AAVV (1994): “Indústria i ciutat: Sabadell, 1800-1980”. Biblioteca Abat Oliba, 145.
Fundació Bosch i Cardellach. Publicacions de l’Abadia de Móntserrat.

Fig.29 Interior de la fabrica brujas 1910
Autor: Francesc Casañas
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.30 Transport d’aigua potable (any 1960) al barri 
de Ca’n Oriac.
Autor: Desconegut
Font: Agrupació de Veïns de Ca n’Oriac.
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mecanitzades; les indústries espanyoles ho estaven en un 18%); la política de protecció de la producció a nivell nacional; la 
inexistència de competència en preu i qualitat i la seva tradició històrica en els processos de producció.

Després de la Guerra, Sabadell recupera ràpidament la producció de llana del període anterior. L’aïllament del nou règim 

afavoreix la demanda interna i n’impedeix l’entrada de nous competidors: la producció és pel mercat interior.

La població segueix creixent als anys 50. La gran immigració afavoreix els fenòmens d’autoconstrucció, els barris infraequipats, 

les barraques, les estadies (20m2 per família), etc. Els serveis a la població són insuficients i els equipaments també18 .

Des del punt de vista urbà, la preocupació urgent és resoldre la manca d’habitatge i la qualitat dels que han anat fent-se amb 

greus deficiències. Això, mentre la ciutat veiem que creix a un ritme molt superior al dels seus equipaments, sobretot escoles.
 
L’any 1960, tot i els moments puntuals de crisi indústrial, la ciutat arriba als 105.152 habitants19. Les inundacions de 1962 
deixen en evidència el punt feble de la ciutat en quedar destruïdes 2.000 vivendes: una administració superada i uns esforços 
insuficients per part dels grans fabricants.

Les destrosses principals de les riuades del 1962 repercuteixen directament sobre la població emigrant que s’acumula als 
afores en vivendes de mala qualitat on hi viu el 64% de la població20. 

L’any 1959 s’aprova el “Plan de Estabilización” amb la idea de millorar tècnicament les instal·lacions indústrials. Si a això hi 
sumem les inversions posteriors a les riuades, tot plegat millora les condicions de la ciutat21. 
Tot i els esforços, la indústria no està preparada per a l’obertura al mercat exterior. El seu èxit està abonat per una tradició de 
protecció del mercat i el baix cost de la mà d’obra. L’any 1963, hi  ha un altre pla de reestructuració del sector que representa 

18 “El procés de formació de la ciutat de Sabadell”- Jaume Puig. Aula 3. Edicions de l’Ajuntament de Sabadell
19 CALVET, Jordi (1994): “Indústria i finances: de la Guerra Civil als seixanta” a AAVV (1994): “Indústria i ciutat: Sabadell, 1800-1980”. Biblioteca Abat Oliba, 145.Fundació 
Bosch i Cardellach. Publicacions de l’Abadia de Móntserrat.
20 “El procés de formació de la ciutat de Sabadell”- Jaume Puig. Aula 3. Edicions de l’Ajuntament de Sabadell.
21 CASAS, Muriel (1994): “La diversificació de la base económica crisi i reconversió tèxtil” a AAVV (1994):“Indústria i ciutat: Sabadell, 1800-1980”. Biblioteca Abat Oliba, 145. 
Fundació Bosch i Cardellach. Publicacions de l’Abadia de Móntserrat. 1994. “Por un lado el plan de Estabilización de 1959 representa la oportunidad de realizar compras de 
materias primas fuera; la entrada de capital extranjero y la modernización de la indústria. Las ayudas a las inundaciones de 1962 supondrá una inversión en la ciudad por 
parte del estado que repercutirá en la modernización de muchas instalaciones.”

Fig.32 Fotografia històrica d’una de les riuades de 
Sabadell. 
Foto: Arxiu Historic de Sabadell.

Fig.33 Fotografia d’espoca.
Font: AHS.

Fig.31 Empresa Manufacturas Carol -Cal Jepó- 
(anys 1920-1925)
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: Arxiu Històric de Sabadell

Fig.31 Empresa Manufacturas Carol -Cal Jepó- 
(anys 1920-1925)
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: Arxiu Històric de Sabadell
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una altra actualització de màquines i instal·lacions en general. Amb el temps, es demostra ineficient, principalment per la 
mida de les empreses, que les fa poc competitives . I és que, com ja va succeir en altres ciutats de tradició similar, l’opció de 
modernitzar-se de veritat i produir a gran escala pot dur a una sobre producció que agreugi el problema.

La crisi del petroli (1973) marca l’ocàs de la indústria tèxtil. La situació és encarada pels fabricants per un tancament de les 
grans fàbriques i la subcontractació a petites empreses. El pes indústrial de la  ciutat es va empetitint (tant del tèxtil com el 
metal·lúrgic).

Moltes indústries tanquen, la poca producció es desplaça als nous emplaçaments perifèrics de la ciutat on el sòl és més 
econòmic quan no ho fa a altres països. Els grans empresaris esperen que els antics vapors  de l’eixample puguin ser venuts 
en un futur.

L’any 1986 es produeix un gran tancament de les empreses del sector tèxtil.

Si mirem la ciutat en conjunt, els primers esforços de transformació urbana van dirigits a crear una alternativa a la ciutat 
fàbrica que passa ara a pretendre ser un centre de serveis comarcal (l’exemple paradigmàtic és l’Eix Macià). La ciutat va 
esgotant el sòl urbanitzable. Mentre, a finals del 70 i al principi dels anys 80, el centre es presenta com un problema a resoldre 
més endavant i també com a una oportunitat de futur en els primers moments sense una idea clara.

En general, cal destacar que la ciutat indústrial té una característica essencial: la barreja d’usos residencials, productius i de 
serveis. A més, el fet que una fàbrica sigui a la ciutat, fa que aquesta barreja ens presenti en un parcel·lari heterogeni ben 
característic.

La ciutat fabril, per altra banda, té associades característiques negatives: males olors, brutícia, soroll, aglomeracions en 
hores punta...Tot això, també desapareix amb el temps, mentre es produeix el canvi a ciutat de serveis.

Fig.34 Fotografia d’epoca.
Font: mNACTEC.

Fig.35 Maqueta volumètrica Projecte Garcés i Soria. 
Foto: Fotografia del concurs.
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II.II // LES TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES A LA CIUTAT INDÚSTRIAL //

Ja hem dit que la ubicació dels vapors i els recintes indústrials dependents, queden retratats en el fonamental aixecament de 

1916. Juntament amb aquest plànol, val la pena fer referència a la reelaboració feta per Esteve Deu on s’hi destaca la posició 

de les màquines de vapor.
 
En el període que va de 1916 a 1970 hi ha un fenomen d’expansió tèxtil que és continuació del que es produeix anys 

enrera. Pot semblar que la referència de 1916 és antiga i, per tant, insuficient per a considerar-la bàsica en aquesta recerca. 

Considerem que és suficient donat que el sector que estudiem és el que forma part d’aquest teixit cartografiat l’any 1916 i, per 
tant, si hi ha canvis durant aquests anys, són principalment interiors i dintre de la mateixa localització física.

Prendrem de  referència els límits de la ciutat de 1916. Per veure’n l’evolució hem utilitzat tres fotografies aèries dels anys 
1945, 1960 i 2010; també s’han fet comprovacions cadastrals i de llicències d’obres.

L’àmbit representa una superfície de 292,76 Ha. L’ocupació de la superfície ve distribuïda segons el quadre (Figura 35).
Hem adoptat el criteri de centrar-nos en aquest àmbit. Això exclou les localitzacions més allunyades i totes aquelles situades 
en l’àmbit del riu Ripoll. Amb aquestes dades, comprovem que gairebé un 15% de la superfície ocupada a la ciutat és sòl 
indústrial. 
 
La primera observació de l’àmbit ens permet veure un centre on hi trobem els equipaments (escola, església, ajuntament...) 
i un teixit mixt de vivenda i indústria.  Globalment es percep com un eixample; l’única irregularitat la trobem a la part més 
propera al centre on encara hi veiem alguna traça de la ciutat del segle XIV (Figura 10).

Es manté el traçat de carrers regulars que tenen origen als primers plànols d’alineacions. El que trobem com a novetat és el 
parcel•lari. Hi ha una regularitat general en la mida de les parcel.les que es va mantenint en el temps. Però veiem que mentre 
els vapors s’adapten a la trama escollint parcel·les més grans i si poden illes senceres, gran part de l’exiample està conformat 

per parcel•les dels habitatges (de 28x200 pams; 5,44x38,87 metres). 

Fig.36 Plànol de l’àmbit seleccionat sobre el fons de 
la ciutat actual. S’en destaquen els vapors.
Font: elaboració pròpia.

Fig.37 Quadre de la ocupació de la superficie en 
l’àmbit escollit.
Font: elaboració pròpia.

1916

SUPERFÍCIE INDUSTRIA ÀMBIT 32,0 Ha

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ÀMBIT 184,0 Ha

SUPERFÍCIE DEL ÀMBIT 292,76 Ha
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Les mides de les parcel.les responen a la lògica constructiva de l’època, les llums de la fusta emprada en la construcció 
tenia uns límits i les parcel.les s’adapten; si la casa és més gran, pot comptar amb una altra parcel.la i llavors farà servir dues 
crugies o les disposará de manera que el jardí interior tregui el cap al vial.
Pel que fa a la profunditat va augmentant en el temps passant d’un terç a dos terços del solar. Es comptava que era necessari 
unes hores de llum solar a l’interior de la casa i a més la necessitat que cada família disposés d’un tros de terra per a cultivar 
i gaudir de la natura.

Pel que fa als vapors, la morfologia responia a un criteri bàsicament productiu, les naus es disposen segons la lògica de la 
producció. Les alçades vénen definides també per aquesta necessitat així com els espais d’accés i els patis.

< Fig.41 Tipologia del vapor de tres quadres
Fuente: PEIPU

Fig.42 Carrer de la Salut, any 1950.
Font: AHS

< Fig.40 Tipus edificatoris de l’eixample: casa de 
cos, casa i Vapor.
Font: PEIPU

< Fig.39 Evolució de la tipologia de casa de cos.
Font:: PEIPU. Ilustració de Jaume Puig.

Fig.38 Nens amb els coves davant la fàbrica de 
Torras i Domingo, vers 1910-1920
Font: MHS
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En algun cas el solar que conté el vapor inclou la casa del fabricant: una casa senyorial més gran que pot estar aïllada.
Així comprovem que els principals tipus d’edificis són quatre: cases senzilles, casals, recintes indústrials i equipaments. 
Parlem de recintes indústrials perquè aquest concepte inclou els vapors i aquells edificis que serveixen al vapor (principalment  

magatzems de producte acabat o de matèria primera).

El parcel·lari és la principal font d’identitat de la ciutat. La casa de cos té les mides que permet el sistema constructiu de 
murs i vigues: aquesta mida és la de parcel.la residencial. Si traslladem aquest esquema a l’estructura del vapor, trobem una 
semblança en el ritme donada la llum de les principals vigues i les aigües de les cobertes.

En general hi trobem una barreja d’usos força intensa. No hi ha una programació del sòl, ni uns usos definits. Allà on hi ha 
sòl disponible hi trobem un habitatge, un vapor o un equipament. Això fa que l’estat que reflecteix el plànol de 1916, sigui el 
d’una ciutat amb una claredat quant al traçat dels carrers, però amb una gran confusió quant als altres aspectes urbans (usos, 
previsió d’equipaments i espai públic, etc)

Les fàbriques o tallers inserits en aquesta trama tenen ocupacions més grans, ja que aprofiten per construir tota la profunditat 
de la parcel·la. Tot i aquesta diferència, l’escala del conjunt es manté, donat que les cases tenen un màxim de tres plantes i 
la proporció en alçada de les fàbriques mai sobrepassa aquesta alçada. En els casos en què la fàbrica ocupa l’illa sencera, 

Fig.47 Ballada de sardanes any 1926 derrera de l 
edifici del ajuntament.
Font: AHS

>Fig.43 Montatge d’ortofoto/ parcelari/ esquema
Font: elaboració pròpia

>Fig.45 Montatge d’ortofoto/ parcelari/ esquema
Font: elaboració pròpia

Fig.44 Carrer de la Indústria, anys 40.
Font: AHS
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<Fig.46 Secció esquemàtica d’una illa residencial i 
una industrial
Font: elaboració pròpia

<Fig.48 Fotoplans vols 1945 y 2012
Font: ICC

Fig.49 Alumnes de la secció de sargidores de 
l’Escola Industrial, 1932
Font: AHS

l’escala es manté en alçada. Només és permès excedir-la per la xemeneia del vapor. Tot i les diferències que podem veure en 
la densitat d’ocupació del sòl. el dibuix de les façanes interiors de les fàbriques amb els seus patis i la formació de les pendents 
de les seves encavallades, ens dóna una morfologia similar.

El resultat és una ciutat d’escala homogènia amb una personalitat pròpia. La seva heterogeneïtat en l’ús fa que els carrers acullin 
moments d’activitat molt desigual: camions amb mercaderies, hores d’entrada i sortida dels obrers, ocupació dels carrers com 

a menjadors, brutícia, pols de carbó a l’albir del vent...

Si agafem una fotografia de l’any 1945 i la comparem amb una més recent, veiem que la ciutat indústrial es manté en el teixit 
residencial. No hi ha canvis en aquest tipus d’edifici: les parcel•les segueixen sent petites, l’edificabilitat no s’ha modificat. 
Seguim veient el tipus de vivenda higiènica amb les hores de sol previstes en el pla Renom Manich de 1928. En canvi, els vapors 
han desaparegut. Aquí hi podem veure amb claredat l’antiga ubicació dels vapors: el resultat de la transformació.

És important destacar que el canvi que s’ha produït és relativament recent. Com hem dit, fins a mitjan anys vuitanta, les fàbriques 
comencen a quedar inactives i romanen intactes allà on es van construir (certament amb diferents graus de manteniment). Els 
canvis principals de l’època recent es fan a la perifèria; és a dir, dels anys 1980 ençà la ciutat substitueix les fàbriques del centre.

A la pàgina següent podem veure un llistat dels Vapors de l’àmbit d’estudi.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
69
25
26
70
27
28
29
71
72
31
32
33
34
73
36
37
38

39
74
75
42
76
78
79
80
81
44
83
45
46
84
47
48
49
86
87
88
89
54
56
92
93
94
95
A 
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1838 Magi Planas
1839 Josep formosa
1840 Vapor de Joan Salt
1843 Vapor d’en Pissit
1844 Vapor d’en Folguera
1850 Vapor Sabadelles o d’en Lau
1850 Vapor d’en Rovira
1853 Vapor Buixeda Vell
1854 Vapor Gran del Coto
1855 Vapor del Roig
1856 Vapor d’en Morral
1856 Joan Soler
1856 Vapor d’en Pala
1857 Vapor d’en Borrell
1862 Vapor de ca l’escardat
1863 Vapor Cremat
1863 Vapor d’en Basso
1863 Vapor de la O 
1863 Joan B. Amade
1868 Vapor d’en Badia
1871 Vapor d’en Serret
1871 Agusti Brujas
1871 Pere Casanovas
1872 Vapor de l’Infern
1872 Vapor de cal Molins
1872 cal Bas
1877 Ramon Bru
1877 Vapor de Vila Fuster
1877 Vapor de ca la Patoia
1878 Jeroni Gibert
1878 Feliu Fontanet
1879 Joan B. Amade
1879 Mateu Roca
1880 Vapor fills d’Esteve Serra
1880 Vapor d’en Codina
1880 Narcis Nunell
1881 Vapor de l’Esmolet
1881 Antoni Taule
1881 Vapor Buixeda Nou

1881 Vapor de Joan Comerma
1882 La Farinera
1882 Miquel Pi i Blasco
1883 Joan Amigo
1883 La Serra
1884 Francesc Monsterrat
1885 Josep Valls Borrell
1885 Francesc Botifoll
1885 Jordi Aguilar
1886 Joan Sallares
1886 Francesc Duran Cañameras
1887 Vapor de cal Borni Duch
1887 Josep Tarradas
1887 Josep Vivé i Salvá
1889 Francesc Vila Ciuro
1889 Salvador i Crehuet
1890 Vapor de Corbera i Feliu
1891 Baudili Canals
1891 Josep Vila Renom
1892 Isidre Grau
1892 Joan Daunis
1894 Joaquim Arimon
1894 Hipolit Duran
1894 Isidre Ral
1894 Sebastià Pujades
1896 Joaquim Sabader
1897 Juli Espinal
 Industria Sallares
 Vapor Sant Pere
 Fira Sabadell
 El Planell
 Pierre
 Condicionaments i Docs
 Vapor Garriga Germans
 Gorina i Valls
 Vapor Cal Baciana
 Edifici Cervantes
 Cal Prats

Llana
Llana
Llana
Llana
Llana
Llana
Llana
Llana
coto
Llana
Llana
fabricacio de cardes
coto
llana 
llana 
llana 
coto i llana
llana
llana i tintoreria
llana
llana
llana i aprestos i acabats
metal.lurgia
llana i coto
llana 
metal.lurgia
llana i tintoreria
llana
llana
foneria
extraccio d’aigua
llana i tintoreria
llana
llana 
llana 
metal.lurgia
llana
fabricacio de cardes
llana 

llana
farinera i llana
pastes de sopa
llana
fusteria i llana
foneria
metal.lurgia
fusteria
gel
llana
metal.lurgia
llana
cordoneria
fusteria
llana
llana
llana
metal.lurgia
metal.lurgia
xocolateria
llauneria
llana
llana
metal.lurgia
fusteria
pastes de sopa
tintoreria roba

Llistat de vapors de l’àmbit d’estudi
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Fig.50 Fotoplà 1940 de l’àmbit d’estudi. 
Localització dels recintes industrials
Font: ICC i eleboració pròpia.

Fig.51 Piscina Vapor Codina juliol 1919.
Autor: Francesc Casañas Riera
Font: AHS

Fig.52 Cafe de Euterpe.
Font: AHS

Fig.53 Els Jardinets de la Plaça Major. Actual Plaça 
Major.
Font: AHS

Llistat “Fabriques i 
establiments amb força 
de vapor a Sabadell 
1838-1915. Esteve Deu.

Industries localitzades. 
Elaboració pròpia.
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*Naus industrials que donaven al carrer de Lacy. 
Totes les naus d’aquest carrer i les que feien cantonada amb els carrers de Blasco de Garay i del Marqués de Comillas (Gran Via) van se enderrocades el maig de 1998. Font: MHS, maig 1996.
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III // CIUTAT POSTINDUSTRIAL
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Resumint el que hem dit abans, podem dir que l’activitat indústrial comença a disminuir als anys seixanta; de manera més 
acusada l’any 1973 i finalment hi ha un tancament generalitzat l’any 1986. Els esforços per a mantenir el teixit indústrial 
originari (tèxtil) segueixen fins inicis dels anys vuitanta, però la ciutat fàbrica en l’àmbit estudiat entesa com a eixample 

productiu desapareix del centre per sempre.

Les raons que això passi ja s’han esmentat i són múltiples: obsolescència de les fàbriques, noves ubicacions a la ciutat o 
a fora (Sant Quirze, Castellar), nous sectors d’activitat (serveis, noves tecnologies, altres sectors indústrials...), obertura del 
mercat, manca de competitivitat...

El buidat a l’eixample indústrial és sobretot un buitdat d’activitat. Amb el buit, ens trobem un centre bastant fantasmal; lluny 
queda tota l’activitat dels telers i el que comportava. El que queda són uns edificis i aquests ocupen gran part del teixit: en 
queda la fisonomia.

Els canvis que es produeixen són molt importants, decisius. L’avantatge de Sabadell, és que tot i ser una ciutat indústrial, no 
deixa de tenir un lloc destacat pel seu emplaçament. La seva vocació de cruïlla territorial fa que la idea de convertir-se en un 
centre de serveis supramunicipals trobi el camí abonat. Sabadell es torna ciutat de serveis.

La nova ciutat busca tenir un lloc de concentració. Un punt on pugui reclamar l’atenció, tant dels consumidors com dels que 
ofereixen els nous serveis. Hi havia dues opcions principals: treballar amb el centre desocupat de les fàbriques o bé buscar 
nous emplaçaments.

S’opta per la segona: sigui per la facilitat de fer un nou centre des de zero; sigui per a resoldre un tema ja plantejat l’any 1928 
al pla Renom-Manich: la finalització de la circumval•lació de la ciutat. Les rondes estaven a mitges: no hi havia continuïtat a la 
zona nord-oest; a més el pla contemplava la construcció d’un parc. Era el lloc idoni per a fer una gran avinguda. En el procés, 

III // CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Fig.54 Vapor Pissit totalment abandonat.
Font: Google images.

Fig.55 Vapor Buixeda vell totalment abandonat.
Font: Google images.
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el vell pla queda modificat en la seva configuració formal, però la continuïtat hi és.
La ciutat, amb el temps, ha aconseguit el que es proposava i avui es pot dir que és un centre de serveis. A més, tot ho ha fet 
amb un creixement sostingut de la població.

El pas de la ciutat-fàbrica a la ciutat-serveis, ha tingut un camí enrevessat. Per una banda la ciutat que es transforma té una 
perifèria amb alguns buits; per  altra, hi trobem un centre compacte, on els vapors romanen en silenci acompanyats d’un teixit 
residencial de baixa densitat. Els canvis principals per a establir els serveis, es provoquen en la perifèria del centre: el lloc de 

les noves oportunitats. Al centre hi trobem petites modificacions, a un altre ritme, ja que es tracte d’operacions sobre el que ja 

està construït. Es pot afirmar que els canvis no tenen res a veure amb el teixit indústrial preexistent; la nova ciutat és fora de 
la ciutat fàbrica. El paper de l’eixample central és més secundari: recosir, incloure algun equipament, però està lluny de jugar 
un paper important. Per això, podem afegir que el patrimóni indústrial tampoc hi ha tingut poc protagonisme.

Efectivament, parlar de transformació a ciutat de serveis no implica transformació de la ciutat fàbrica del XIX. Potser hagués 
estat possible si hi hagués hagut una voluntat de fer-ho i la ciutat hagués comptat amb les eines per a fer les dues coses en 
paral·lel.

En l’actualitat Sabadell ha estat pràcticament transformada. Els  antics vapors han anat desapareixent. En aquest apartat 
farem referència als factors que han conduït al canvi i l’anàlisi del resultat parcial i final de les transformacions.
Donada la importància que té el vapor tant per mida com per la seva original funció a la ciutat, el treball se centra en l’anàlisi 
d’aquestes peces, tot i que esmentarem altres aspectes. Per tal de veure amb detall suficient els canvis produïts, establim 
tres nivells d’estudi.

En primer lloc, analitzem la relació de la ciutat amb la planificació urbana durant tot el període. En aquest apartat farem 
referència a tres aspectes íntimament relacionats: el pla general, el pla patrimónial i la valoració ciutadana del passat i la seva 
difusió. El planejament juga un paper decisiu en els canvis i, per aquest motiu, analitzem com ha influït en les transformacions 
dels vapors. Pel que fa a la valoració del passat, mostrarem com ha estat el procés paral·lel a la redacció del pla, així com 

l’aportació de la ciutadania. Sembla interessant incloure-ho per  la transcendència que té en la preservació patrimónial.
En segon lloc, ens centrarem en els recintes indústrials: el vapor i els espais transformats. Ens referim a la conservació de 
preexistències, als canvis produïts en l’ús i l’escala final de cada transformació. Es tracta de fer un repàs al passat i al present 

Fig.56 L’Eix Macià en relació amb el terme de 
Sabadell (1989).
Font: Desconegut.
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Fig.57 Analisis morfològic del procés de creixament 
de Sabadell a nivell comarcal.
Font: PGOM 78.
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per a poder fer visibles els canvis.
Per últim, veurem els espais transformats en el conjunt de la ciutat postindústrial. Es tracta de tornar a veure el ‘vapor’ en el 
seu context, en el seu conjunt. L’antiga ciutat tenia una estructura, què en queda d’ella? I, sobretot, de quina manera han 

influït els canvis? L’anàlisi s’allunya de la particularitat del vapor per a trobar lectures més generals dels canvis possibles. Es 

tracta de parlar del paper de l’antiga ciutat en la nova, del context proper i de les oportunitats.

Estudiar la ciutat postindústrial permet descobrir-ne el que queda del seu passat i valorar el que hem guanyat i el que hem 

perdut.
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Fig.58 Fotoplà actual. Àmbit d’estudi amb recintes 
industrials. 
Font: base ICC, eleboració pròpia.
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III.I //  EL VAPOR I EL PLA //

En aquest apartat analitzarem de quina manera el planejament contempla la presència dels vapors. Ho farem escollint els 

plans generals i els sectorials (especialment la visió patrimónial).

Veiem que els primers plans parlen principalment de la ciutat fàbrica del futur. Per això, el primer pla conté una concepció del 
vapor com a element necessari, també s’acompanya d’una previsió de creixement demogràfic, dels seus equipaments i espai 

públics necessaris: busca propiciar un ordre renovat sobre el que hi ha. Amb el temps, l’èxit del sector indústrial tirarà per 

terra totes les previsions i la ciutat s’enfrontarà a greus deficiències d’habitatge i equipaments; la preocupació principal serà 
trobar lloc per a tot però amb una demografia imprevista que excedeix les previsions. Avançat el temps, els plans assumeixen 
la pèrdua d’empenta de la indústria i estableix mecanismes que precipiten el canvi actual. Finalment, la ciutat de serveis serà 

la alternativa de futur.

Ens centrarem en les últimes etapes del planejament. L’etapa prèvia queda explicada en la configuració de la ciutat del pla 
Renom-Manich.

El valor dels plans és fonamental per a entendre l’evolució de la ciutat. Però també pensem que és interessant analitzar-ne 
les motivacions no escrites que hi són presents i que condueixen a les diferents concrecions que l’afecten particularment. 
Els vapors del segle XIX és també el que passa fora d’ells. Així com en ells la ciutat fàbrica hi troba la seva raó de ser, en 
la seva desaparició hi trobem el canvi de paradigma. Potser això és la lectura simple i primària que podem fer, però no per 
evident hem de deixar de fer-la.

Delimitem l’exposició en tres apartats: els efectes dels diferents plans generals, el paper del planejament de protecció del 
patrimóni i, per últim, la difusió del patrimóni indústrial en el procés fins al dia d’avui.

III.I.I // ELS PLANS GENERALS I ELS RECINTES IndústriaLS A L’EIXAMPLE CENTRAL //

Els primers plans de la ciutat responen a la necessitat d’establir unes aliniacions (pla Molina de 1865 i pla Pascual 1886) 
No és fins 1928 que la indústria hi troba un primer obstacle. Els 42 anys que separen el pla Pascual del pla Renom-Manic 

Fig.59 Josep Renom i Costa.
Font: Desconegut.



42

// CIUTAT POSTINDUSTRIAL

representen un compendi de les problemàtiques a les quals s’enfronta una ciutat amb una forta presència indústrial. És per 
això que es fa necessari afrontar un pla de creixement i eixample i una reforma de l’estat actual.

El pla Renom-Manich estableix diferents graus de tolerància dels recintes indústrials situats a l’àmbit d’estudi. Es podran 

respectar els que optin per a romandre on són, però es convida totes les fàbriques a ocupar una zona d’ús específic. Les 
opcions per quedar-se a l’eixample vindran condicionades a la seva activitat, essent les més sorolloses o tòxiques les que 
hauran de desplaçar-se. (Vegeu plànol Pla Renom-Manich a l’annex; pàgina 125).

Fins la redacció del pla la ciutat compta amb gairebé 30.000 habitants. La idea és que la ciutat creixi fins els 45.000 i es fa 
una previsió dels equipaments i parcs públics per a aquesta població. El pla conté gran part dels postulats de l’higienisme i 
fa un esquema modern pel que fa a circulacions, zonificació, previsió de sòl públic i equipaments.

Però la realitat supera la previsió del pla. Per fer-nos una idea, l’any 1950, la ciutat arriba als 60.000 habitants. La indústria viu 
moments d’expansió.

Aquell any, la “Comisión Superior de Ordenación Provincial de Barcelona”, inicia els tràmits per a dur a terme un nou pla 
general d’ordenació de Sabadell. Aquest pla anirà concretant-se fins l’any 1957 dirigit per Manuel Baldrich (de la Comisión) i 
la col·laboració de Joaquim Manich (Ajuntament de Sabadell).

Es tracta d’un pla ambiciós que pretén consolidar un nou caràcter a la ciutat: es preveuen barris amb diferents característiques 
i formalitzacions; eixos viaris importants; creixements en alçada i densitat d’alguns punts de la ciutat. Va més molt més enllà 
dels problemes del moment: vivenda i equipaments. Tot i això, o precisament per la seva ambició, la seva execució és difícil. 
Hi ha poca complicitat entre els diferents agents i la dificultat d’afrontar amb eines adients la situació real (parcel·lari complex, 
preexistències, expropiacions necessàries...).

En relació a les zones indústrials, el pla aposta per un clar desplaçament de les fàbriques a la perifèria. Però també estableix 
que hi hagi uns àmbits de tolerància indústrial a la zona de l’eixample. En definitiva, que no hi ha diferència en aquest sentit 
al que ja deia el pla Renom-Manich.

Fig.60 Manuel Baldrich i Tibau.
Font: Arxiu COAC. Centre de documentació.
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< Fig.61 Plànol de Sabadell 1914.
Font: Cartoteca ICC.
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Fig.62 Pla Renom Manich 1928. 
Secció de l’àmbit d’estudi. 
Font: Arxiu Històric de Sabadell.
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Fig.63 Pla General d’Ordenació de Manuel Baldrich  
1962.
En destaquem l’àmbit d’estudi: delimitació de la 
ciutat en la seva extensió l’any 1916.
Font: Arxiu Historic de Sabadell. 
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Fig.64 Plànol de Sabadell 1963.
Font: Cartoteca ICC. 

L’any 1962, el pla General d’Ordenació de Manuel Baldrich queda aprovat.

Com hem vist, el plànol de qualificació urbana del nou pla, no presenta diferències als entorns indústrials edificats. Les 

fàbriques funcionen, la ciutat ja arriba a 105.000 habitants i els problemes més importants segueixen sent els mateixos: falta  

de vivenda i equipaments.

El pla incrementa la provisió de sòl indústrial localitzat fora de l’eixample, fa grans esforços perquè es faci habitatge 

incrementant la densitat d’alguns punts per a respondre a la creixent demanda.

Un dels principals problemes del pla és que no recull la necessitat d’equipament en la mateixa proporció amb què ho fa en 
el tema de l’habitatge.

Fins l’any 1962, l’acceptació de la ‘tolerància indústrial’ va preservar una imatge de l’eixample indústrial amb la barreja 
típica d’usos i tipus edificatoris tan característics de Sabadell. Era una foto congelada en el temps del que era la ciutat del 
XIX. Però a mesura que avança la dècada dels 60, comença una nova etapa. La ciutat entra poc a poc en crisi per la baixa 
competitivitat del sector indústrial tèxtil i la falta de reconversió. Encara que hi ha plans indústrials orientats a no perdre el tren 
de la modernitat i ser més competitius, la ciutat no revifa. La ciutat deixa de necessitar de les fàbriques, sobra espai per a la 
producció, els antics vapors es buiden.

Resumint, el pla prioritza la resposta a la manca de vivenda, principalment permetent l’increment de densitat en alguns àmbits 
de la ciutat. En el cas dels vapors, quan es volen enderrocar, es permet l’increment de densitat, sempre que es compensi amb 
cessió de terreny (habitualment un espai de vorera).

L’any 1978 s’aprova el pla Comarcal de Sabadell redactat des de la Diputació de Barcelona sota la direcció de Manuel 
Herce. Aquest pla posa l’atenció en els vapors (veure plànol de localització) qualificant-los de ‘zonas de transformación de 
uso’ (qualificacions 10a i 10b). És l’inici del gran canvi dels antics vapors. S’estableix que en les operacions de substitució de 

l’antic recinte indústrial, hi haurà una cessió del 50% de la superfície per a aprofitament municipal (eixamplament de voreres, 
equipaments...).

Fig.65 Exemple de transformació “tabula rassa”. 
Industria (1967) per vivenda (actual).
Font fotografia sup: Bing Maps.
Font fotografia inf: Cartoteca ICC.
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Fig.67 Pla Comarcal de Sabadell PGOM 1978. 
Secció de l’àmbit d’estudi. 
Font: ???.

Fig.66 Analisis morfològic del procés de 
creixament de Sabadell. 
Font: PGOM 1978. 
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El pla afecta a 24 zones situades en diversos punts de la ciutat (amb qualificació 10a i 10b a l’àmbit d’estudi). Eren zones 
on es proposava el trasllat de l’activitat (sovint ja no n’hi havia) a altres zones i en canvi es potenciaven els usos terciaris i 
d’habitatge. No es prohibia qualsevol activitat que es desenvolupés a la fàbrica però s’especifica quines estan permeses. En 

petites naus era permès la instal·lació de laboratoris o tallers de petita escala, indústries que no generessin gas, pols o olors. 
En les illes de gran mida s’imposen condicions (emissions, aigües residuals, exigències de seguretat i salut...) El conjunt de 

disposicions, en fer-se sobre recintes antics i majoritàriament obsolets, motiven i propicien el canvi.

La selecció de les zones de transformació dona pistes de l’estat de conservació dels vapors en aquell moment. En el nostre 

àmbit, en tractar de 94 peces, comprovem que per aquells anys, les principals de gran tamany del XIX estan en peu. També 

hi trobem una proporció d’antics vapors enderrocats que han estat transformats seguint els criteris del pla anterior.

El pla del 1962 presentava l’opció de transformar els àmbits industrials. En el present, la diferència és que es proposa des 
del principi un canvi total de la configuració indústrial de l’eixample. És la resposta al canvi que s’està produint. Ja la ciutat 
està relocalitzant els centres productius, el pla no presenta una novetat en aquest sentit. La idea és que el canvi afavoreixi 
la ciutat, que la desindústrialització doni pas a la consolidació d’un eixample silenciós i desocupat. Podem dir que el pla 
decideix eliminar els vapors i estendre el teixit residencial de l’eixample i incorporar-ne alguns equipaments i espai públic.

Si es pot destacar el caràcter de les transformacions, direm que es tracta de solucions locals. És a dir, els vapors desapareixen 
però el que omple el buit és una operació parcial, del lloc. No hi ha un plantejament global, una idea de ciutat, una estructura 
o matriu de fons que compti amb els vapors. Cada transformació, condicionada per un pla parcial negociat amb l’ajuntament, 
resoldrà o aportarà allò que en el moment de redacció sigui més necessari, possible, o satisfaci a les parts implicades.

Els propietaris dels antics vapors, són antics fabricants. Uns en conserven la propietat original. Sovint n’hi ha que es veuen 
forçats a vendre per tal de fer front a pagaments o als costos del tancament de l’activitat. Aleshores apareixen els nous 
especialistes de la promoció i venda immobiliària o bé intermediaris. La majoria dels que faran les transformacions són 
especialistes en el negoci immobiliari que, bé com a intermediaris o nous propietaris, seuran amb l’ajuntament per a la 
redacció d’un pla.

Passem del planejament que antigament va fer possible la supervivència de la indústria (en part perquè era més realista 

Fig.68 Vista aèrea del vapor Gran del Cotó desde 
una prespectiva nord.
Fotografia: Andreu Masagué / MHS 1996.

Fig.69 Vista aèrea del vapor Gran del Cotó 
actualment, despres de la seva transformació
Font: Bing maps / Elaboració pròpia.
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mantenir-la per la seva importància econòmica) a un planejament que opta per fer-la desaparèixer (ara és més fàcil 

enderrocar-la i fer operacions d’habitatge que enfrontar-se a la conservació o la reutilització).

Els ritmes de transformació estaven indicats al pla. En la denominació ‘zonas de transformación de uso’, hi trobem dos casos: 
unes en què la transformació és ‘forzosa’ i cal fer-la en un temps imminent, i també hi trobem la denominació ‘opcional’. La 
idea del pla és que aquestes zones se substitueixen per un nou ús (bàsicament residencial, tot i que admet la presència 

d’indústries ‘netes’ -art 363 de les normes del PGO) i la incorporació d’equipaments i espai públic.

L’eina més comuna per a fer les transformacions són els estudis de detall o els plans especials. Les condiciones generals 
d’edificabilitat tenen la peculiaritat de no permetre alinear-se al vial existent; es preveu que es pugui augmentar l’alçada dels 

nous edificis eixamplant les voreres. La previsió és que es faci una cessió del 50% per a espai lliure. Si en algun cas no es 
vol esgotar l’edificabilitat prevista, pot veure’s reduïda la cessió de sòl en un 10% (és a dir que la cessió quedaria en 45%).

Com podem comprovar, el pla de 1978, vol marcar definitivament la fesomia actual de l’àmbit d’estudi. Però trobarà algunes 
dificultats en la seva aplicació per part d’entitats locals que faran que en el text final es reclami la redacció en un termini de 
dos anys d’un pla de patrimóni amb referències dels béns d’interès cultural. Es tracta que en poc temps es pugui fer front a 
la manca de preservació del patrimóni doncs l’aplicació del pla anterior havia fet desparèixer alguns vapors. El pla incorpora 
un annex on a l’eixample fa referència a dues fàbriques i a alguns casals i cases obreres; el pla demana que es tinguin en 
compte com a elements singulars que marquen l’època indústrial de la ciutat. En canvi, el pla passa per sobre de la presència 
dels vapors existents i no hi ha cap referència a la seva mida ni valor patrimónial.

El resultat no es fa esperar i els vapors s’enderroquen ara amb més facilitat i la ciutat canvia. Certament, tot i algunes veus 
més sensibles al patrimóni, el vapor és vist com quelcom lleig, brut, i és un estigma que roman en el temps i acompanya la 
seva desaparició. 

L’any 1993, el pla segueix el camí endegat amb el pla de 1978. Fa una valoració positiva de l’evolució de les transformacions 
realitzades i manté en línies generals els criteris de transformació.

En el camí de les diferents transformacions, trobem puntualment la incidència de criteris de conservació del planejament 

Fig.70 Enderrocament de la fàbrica de Cal Jepo. 
1973.
Autor: Pere Vidal i Miquel.
Font: AHS

Fig.71 Pla General Municipal d’ordenació de 
Sabadell (1993). La Imatge de l’ordenació.
Font: Desconegut
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Fig.72 Pla General de 1978. Àmbit d’estudi amb 
recintes industrials seleccionats. 
Font: Pla General de 1978.

“6.LAS TRANSFORMACIONES DE USO A LO LARGO DE LAS SUCESIVAS 
VERSIONES DEL PLAN, LA CUALIFICACIÓN DE T.U. Y LAS ALTERACIONES 
EN SU REGULACIÓN. 

6.1. Objetivo de las T.U.
El fin primordial de la calificación de T.U. siempre ha sido el de regular el 

proceso de conversión de industria a residencia, ya permitido por las actuales 
ordenanzas, con el objetivo de conseguir gratuitamente espacios públicos en el 
Suelo Urbano en proporciones adecuadas para establecer el equilibrio interno 

de la operación residencial y contribuir a la disminución de los déficits del 

sector en que se insertan las operaciones. 
6.2. Criterios para asignar la calificación de T.U. (...)
 T.A. : Situación de las manzanas en el tejido urbano en relación 

con las necesidades de recuperación de déficits de equipamiento y espacios 

libre o en relación con zonas de rápida modificación en su estructura y función 
(caso v.g. del frente de la Gran Via).
 T.B. : Distribución de la propiedad en el polígono de actuación.

 T.C. : Obsolescencia física y/o nivel de actividad que desarrollan 

las industrias en cuestión.
Asimismo, en la segunda versión reelaborada sobre la base de la 1ª (Julio 1976) 
se introdujo un cuarto criterio basado en la calificación actual (s/ Plan General 
de Ordenación Urbana vigente) de las diferentes manzanas en las categorías 
de “industria cerrada” o tolerancia industrial A, B o C (...)
6.3. Criterios para la señalamiento de las subzonas y los subtipos. (...)
 Subzona 10a de transformación de uso califica aquellas manzanas 
en las que, por razón de su ubicación dentro de la trama urbana en sectores 
de bajos índices de equipamiento, por la facilidad para efectuar una operación 
conjunta dada, en general, la reducida fragmentación de la propiedad o 
por la obsolescencia de las instalaciones industriales, que pueden incitar 
a los propietarios al cambio de uso, se ha considerado oportuno señalar 
inequívocamente el ámbito de la cesión, calificándolo como sistema. Al mismo 
tiempo, se han configurado la envolvente volumétrica de las edificaciones 
resultantes de la aplicación del coeficiente de edificabilidad.
 Subzona 10b de transformación de uso califica aquellas manzanas 
en las que, por razones de ubicación en la trama urbana, por la dificultad relativa 
dada la fragmentación de la propiedad para efectuar una operación conjunta 
o por la probada actividad y modernidad de sus instalaciones industriales 
se ha delimitado únicamente el perímetro de la operación, asignando solo 
el coeficiente de edificabilidad correspondiente y la superficie, en metros 
cuadrados, de cesión obligatoria.”

Extracció de la Memoria del Pla General de 1978 (P. 
643/360 i P. 644/361)
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Subzones 10a i 10b
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patrimónial, però com es veurà, tenen poca incidència en la configuració final de les transformacions.

Els plans que van de 1962 al 1993 fan una opció fonamental cap un eixample residència i per a la dotació d’alguns equipaments. 

Es tracta d’una operació de substitució d’usos, aprofitant l’alliberament de sòl provocada pel declivi indústrial. 

Al final de tot el procés el resultat és la inclusió de 22 nous equipaments, cessions d’espai públic (30 places) i teixit residencial 

de diferentes densitats.

Seguint aquesta postura hi trobem el pla de l’any 2000, que suposa la cristal·lització del pla Comarcal de 1978. El que té de 
novetat el nou pla és la incorporació d’algunes qüestions particulars que afecten a recintes que són considerats ara amb cert 

valor patrimónial. Tot i així, la normativa més recent que incideix en el patrimóni fa desfasada la proposta del pla.

Podem dir doncs que en la transformació del ‘nou’ eixample, el gran absent del diàleg ha estat el vapor i, per tant, la ciutat 
indústrial del XIX.

III.I.II. // EL PATRIMónI IndústriaL AL PLANEJAMENT //

Com hem dit, els primers casos de cessament de l’activitat indústrial daten dels anys 1970. Donat que aleshores es va 
enderrocar algun antic vapor, la Fundació Bosch i Cardellach va iniciar un debat sobre la necessitat de posar en valor el 
passat indústrial i va proposar una sèrie de conferències i estudis sobre aquest tema. Fruit d’aquestes trobades va demanar 
que la ciutat disposés d’eines normatives al planejament que vetllessin pel patrimóni indústrial22. 

La primera mesura duta a terme és la redacció d’alguns treballs en l’àmbit patrimónial semblants a un catàleg. Al catàleg 
s’hi inclou un seguit d’edificis construïts l’últim segle on hi podem trobar els vapors. Al pla Comarcal de 1978 demana que es 
vagi més enllà i es redacti un pla patrimónial. Aquest pla no arriba i l’any 1982 queda aprovat un catàleg que resulta menys 
general, pel que fa a la referència del patrimóni dels vapors, i que inclou dues fàbriques i algunes xemeneies.

22 Treballs com el de Llobet i Bach, Josep amb  Puig i Castells, Jaume: “Edificacions indústrials en el segle XIX a Sabadell” Sabadell 1979 ; també “Els rengles de cases a 
Sabadell (S. XIX)” de Jaume Puig i Castells, Pere Homet i Sitjes 

Fig.73 Quadre resum de la superfície de 
transformació d’ús.
Memòria PGOM 1978.
Font: Arxiu històric de Sabadell.
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El següent pas en aquesta línia es dóna l’any 1986. Es tracta de l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Patrimóni 

de Sabadell (PEPPS). Aquest, transcendeix el catàleg anterior i va més enllà. A banda d’una explicació més extensa del 
significat que té el patrimóni per a les futures generacions, inclou polítiques de conservació molt ambiciones i considera el 

patrimóni indústrial no només com la suma d’elements singulars, ans més aviat un paisatge compost de fàbriques, vivendes 
obreres, casals...és a dir, tot allò que caracteritza l’eixample central de la ciutat indústrial tal com era. El pla es deté a explicar  
minuciosament cada element i a tipificar-los: fronts edificats, tipus de recintes indústrials, etc.

Però l’any 1988 el planejament dóna un gir de 180 graus. S’aprova el Pla Especial de Protecció del Patrimóni Arquitectònic 
de Sabadell (PEPPAS). En destaquem primer el canvi en la denominació del pla: ara inclou la paraula ‘Arquitectònic’’. En 
mirar amb deteniment el contingut del pla, de seguida ens adonem de la gran diferència: ara el que és realment important 

és la selecció d’uns edificis, d’uns objectes arquitectònics. Sabadell renuncia ja d’una manera explícita a la intenció del pla 
anterior que pretenia salvar un paisatge indústrial (fronts edificats, vivendes obreres...) El pla torna a la visió de la conservació 
patrimónial on el que és important és el que hi ha a la llista, al catàleg. El nombre de peces serà menor en aquest pla que 
en els anteriors i, a més, el mateix pla estableix que les peces a conservar podran excloure’s del pla en alguns casos 
(conservació deficient o altres justificacions). Les preferències han canviat: la conservació es restringeix: menys elements  i 
menys exigència a rehabilitar. És ben bé una contradicció en els termes de la definició de patrimóni ja que posa l’atenció en 
uns elements i immediatament planteja la seva possible desaparició.

També és curiós que entre l’aprovació de la primera regulació i l’última han passat sis anys. La preocupació inicial tenia un 
sentit d’urgència real davant la creixent desaparició del patrimóni indústrial, però ràpidament hi ha un desinterès institucional 
clar. Mentre això és així, l’aparició de nous equipaments i edificis d’habitatges, és una constant a l’eixample. No s’han pensat 
polítiques de reutilització del passat, sembla que els nous usos no casen amb l’existent. Tot plegat s’explica per una decisió 
pràctica, econòmica, possibilista. I aquesta visió predomina en el temps i facilita la decadència del valor patrimónial indústrial.

Cal afegir que el PEPPAS conviu amb el Pla Comarcal de 1978 i, per tant, tot i haver reduït les expectatives patrimónials del 
PEPPS, la seva força és relativa. És a dir que els plans patrimónials sembla que evolucionen per a adaptar-se al pla general 

de manera que la seva influència es redueix a la conservació d’elements singulars o bé a determinar la futura remodelació 
prevista (són els casos del vapor Badia o Sempere) ja que estableix quina part de l’edificació cal conservar. I tot plegat no és 
poc si es té en compte la reduïda quantitat d’elements que tenia previst conservar el pla i la manera en què deixava oberta 
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Fig.74 Localització de bens Catalogats. Casc Urbà. 
Font: Plà Especial de Patrimoni Arquitectònic i 
Catàleg, 1988.

Llistat “Fàbriques i 
establiments amb força 
de vapor a Sabadell 
1838-1915. Esteve Deu.

Indústries localitzades. 
Elaboració pròpia.

Bens catalogats.
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Fig.76 Quaderns de Patrimoni. 
Font: Ajuntament de Sabadell

Fig.75 Quaderns d’Arqueologia. 
Font: Ajuntament de Sabadell

la destrucció d’alguns elements singulars.

De l’any 2001 al 2007, l’ajuntament elabora el Pla Especial d’Intervenció del Paisatge Urbà (PEIPU) i el Pla Especial de 

Protecció del Patrimóni de Sabadell (PEPPS). Ambdós casos són un bon treball d’anàlisi de la formació de la ciutat i exposen 
amb encert els valors que trobem a l’eixample indústrial. Però es queden en l’anàlisi, no hi ha una repercussió en l’aspecte 
conservador de les peces que conformen el passat, i a la pràctica no és més que un resum del que ja estava aprovat 

anteriorment optant per a la preservació del que ja deia el PEPPAS.

El més significatiu és que en el moment de la redacció dels plans, encara quedaven els vapors més importants de l’eixample 
(per exemple el vapor Buixeda Vell i el vapor Gran). El pla els deixa de banda deliberadament i en deixa les xemeneies com 

a element singular.

Com es veu, pel que fa a la protecció, el compromís amb el passat indústrial és força residual. Perquè no pugui ser dit que 
això és així, en molts casos s’opta pel concepte de conservació ‘documental’. Així apareix la col·lecció municipal ‘Quaderns 
d’arqueologia’ mentre assistim a la desaparició del paisatge indústrial.

Podem afirmar que el planejament no només propicia la desaparició d’aquest paisatge sinó que el proposa. Ni des de 
l’Ajuntament, ni des de les diferents entitats que tutelen el procés, en veiem cap oposició; hi ha un consens en aquest sentit 
sobre el passat. 

Una de les explicacions la trobem en què la ciutat dóna poc valor a l’estil noucentista: estil sobri comú a les  construccions 
típiques de la indústria. El noucentisme és un moviment cultural i polític que neix a principi del mil nou-cents en l’àmbit català. 
El seu programa conté dos principis pràctics: la higiene i la cultura. És un ideal civil i de servei que va aglutinar persones de 
tots els àmbits i són part de l’herència de la Renaixença catalana. Les seves principals motivacions són el valor del progrés, 
de l’ordre i els aspectes funcionals. Un dels pensadors claus és Eugeni d’Ors que posa l’accent en la indústria i la llengua 
com a elements d’enfortiment de Catalunya. Es retorna a un estil clàssic (grecollatí) que dóna estabilitat i no depèn de la 
realitat del moment; en front del romanticisme que prima l’originalitat i la inspiració. La ciutat ha de ser centre de la raó, del 
seny i del progrés; aixó en oposició als pressupostos modernistes i romàntics.
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Fig.77 Anàlisi de l’estructura parcel·lària lligada als 
models tipològics. Àmbit d’estudi.
Font: Plà Especial d’intervenció en el Paisatge 
Urbà del Segle XIX (P.E.I.P.U-XIX). 2006.

Localització dels àntics vapors i 
establiments industrials del teixit 
del Segle XIX
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Fig.78 Anàlisi de l’estructura parcel·lària lligada 
als models tipològics. Àmbit d’estudi amb recintes 
industrials seleccionats.

Es pot veure una curiositat. L’anàlisi del pla indica 
l’estructura parcel.lària pròpia del XIX en àmbits 
on l’origen de l’estructura parcel.lària és totalment 
nova: vegi’s la comparació d’ambós plànols 
precedents.

Font: Pla  Especial d’intervenció en el Paisatge 
Urbà del Segle XIX (P.E.I.P.U-XIX). 2006.

Llistat “Fàbriques i establiments amb 
força de vapor a Sabadell 1838-1915. 
Esteve Deu.

Indústries localitzades. Elaboració pròpia.
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I és que en el fons, el concepte patrimóni no ha estat entès des de la perspectiva cultural i s’ha vist reduït a la part més evident 

i física. S’ha obviat tot el que representava el paisatge indústrial com a generador d’una societat específica i una construcció 
col·lectiva. 

L’any 2008 s’aprova una altre pla patrimónial que dóna testimóni d’un passat que ja pràcticament ha desaparegut. S’inclouen 
ara alguns fronts edificats de rengles d’habitatges o proteccions volumètriques prèvies. Se segueix amb la idea de la 

conservació documental. És un bon treball teòric donat que pretén revifar les aspiracions del pla de 1986 davant d’un procés 

de transformació que ja està molt avançat. És curiós la insistent actitud d’ignorar, com ho fa el pla anterior, els principals 
vapors encara existents (Buixeda Vell i Vapor Gran). És una de les últimes oportunitats que es perden per a la recuperació 
de grans peces del passat indústrial.

Especial atenció mereixen els testimónis de les ‘conservacions documentals’. Són documents redactats durant l’enderroc 
dels últims vapors. És ben significatiu el final d’aquests quaderns d’arqueologia que, mentre són els més qualificats testimónis 
d’aquest fet, agraeixen el seu treball a aquells que en són promotors de la seva desaparició. Així, satisfets de que en un futur 
aquest treball pugui ser llegit, ens deixen amb les ganes de poder visitar allò que descriuen.

III.I.III. // VAPOR: AUTOPERCEPCIÓ I DIFUSIÓ //

És comú que quan hom té una bona notícia, de seguida la difon. A les ciutats passa quelcom semblant quan parlem de 
les polítiques de conservació del passat. Allò que hom considera més representatiu coincideix amb el que és més valorat. 
Encara que també passa quan algú aliè a la ciutat dóna valor a alguna cosa abans desapercebuda, la ciutat vol ràpidament 
fer seva aquesta reivindicació. Podem dir que en la percepció subjectiva i la difusió d’un valor hi ha dues direccions que 
s’autoalimenten. Això mateix podem dir del passat indústrial.
Clar que aquest capítol està íntimament relacionat amb l’anterior. El planejament (general o patrimónial) recull el consens en 
la percepció que la ciutat té del valor que té el passat indústrial i les accions que cal dur a terme sobre el mateix. La seva 
difusió ve fortament condicionada per aquest fet.

Com hem vist, tot i que en manté una selecció, en general la ciutat opta per fer un esborrat del seu passat indústrial. Uns 
dels arguments més comentats per a arribar a aquesta conclusió és la idea que un canvi de paradigma (ciutat indústria - 
ciutat serveis) i la necessitat de noves incorporacions bàsiques (equipaments) porten necessàriament a la renúncia dels 
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antics vapors. En canvi, quan veiem les transformacions ens n’adonem de la contradicció, ja que en alguns casos s’han 

compatibilitzat perfectament ambdues coses.

Si ens fixem en la figura del vapor hi trobem unes estructures que cobreixen grans espais, recintes de màquines i xemeneies, 
elements ja tractats en apartats anteriors. En els plànols de construcció d’aquests espais hi veiem una gran simplicitat de 
dibuix i un estil, el noucentista, senzill i sense pretensions.

Un dels canvis principals esmentats en la idea de patrimóni ve de la mà del que l’any 1975 hi trobem al Congrés de Patrimóni 
Arquitectònic Europeu i a la carta Europea del Patrimóni Arquitectònic. Fins aquell moment, el patrimóni anava associat al 
valor artístic. Des d’aquell moment el paisatge indústrial és posat en valor i el concepte s’amplia: “... no està basat en  la seva 

importància artística, sinó en el valor com a testimóni d’un procés indústrial que ha canviat la societat” 23.

Ja hem comentat a la introducció el procés de presa de consciència del patrimóni indústrial a nivell europeu (Euston Station 
als anys seixanta; a nivell acadèmic amb la posició de Kenneth Hudson sobre l’arqueologia indústrial); amb anterioritat també 
ens trobem amb una preocupació per elements relacionats amb el canvi científic i tècnic del segle XVIII (Conservatoire des 
Arts et Metiers-Paris, 1794; Deutsches Museum-Munich 1906; etc). A Espanya la primera manifestació d’aquesta preocupació 
la trobem al museu “Mentora Alsina” creat l’any 1907 per a “observar i investigar” i que acull una col.lecció científica. També 
dels mateixos anys trobem les assignatures i treballs a la Universitat de Barcelona del professor Félix Cardellach. Més tard, 
l’any 1938, la Generalitat Republicana ordena la creació d’un Museu de la Indústria que no es farà. I, pràcticament, cal fer un 
salt fins els anys vuitanta per a retrobar  la preocupació del patrimóni indústrial. Són anys en què es van produeixen diferents 
pèrdues patrimónials (Estació central de València, el mercat d’Olavide, el pont de Molins de Rei, la Sucrera de Motril...) 
Mentre a Europa els treballs de Hudson, Buchanan, Daumas, Cossons, Bergeron, Negri, etc es van difonent. A Espanya 
des dels vuitanta, es produeixen moltes trobades, congressos, publicacions, projectes de rehabilitació, anàlisi de pèrdues 
patrimónials. El fenomen és especialment important a Catalunya, País Basc i València, i, una mica més tard, Andalusia. Els 
primers exemples de recuperació són una mica anteriors als anys vuitanta (mercat del Born-Barcelona,1974; vapor Aymeric, 
Amat i Jover-Terrassa, 1979, futur Museu de la Ciencia i de la Tecnologia).

A València hi ha estudis publicats per Rafael Aracil, Manuel Cerdà, Mario García Bonafé; tots a partir de 1980. L’any 1984  

23 EDWARS, A. and LLURDÉS, J. C. (1996): “Mines and quarries. Indústrial heritage tourism”, Annals of Tourism Research, nº23 (2), pages 341-363.
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> Fig.79 Exemples d’intervenció a Terrassa.
Font: Cartoteca ICC. Bing maps.
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Fig.80 Cronograma.
Font: Elaboració pròpia.

Josep Àngel Sanz i Josep Giner fan un estudi sobre arquitectura indústrial dels segles XVIII i XIX, i un altre sobre Josep Maria 

Móntaner i Josep Correder; i l’any 1982 destaca el treball d’Immaculada Aguilar “Arqueologia Industrial en Valencia”.
L’any 1986, a Sevilla, Juan García Gil i Luis Peñalver publiquen “Arquitectura indústrial en Sevilla”. Entre 1988 i 1992, al 

Pais Basc, es fa un estudi sobre el patrimóni indústrial de les tres províncies (Marta Zabala, Maite Ibáñez, MªJosé Torrecilla 
i Alberto Santacana). L’any 1989 hi ha un primer intent de catalogar i estudiar el patrimomi indústrial des d’una perspectiva 
espanyola amb el treball de Julián Sobrino: “Arquitectura indústrial en España (1830-1990)”. Més endavant trobem altres 

treballs (“Arquitectura para la indústria en Castilla-La Mancha” (1995), “Enciclopedia Valenciana de arqueología indústrial” 

de Manuel Cerdà i Mario García Bonafé (1995); “Arquitectura indústrial. Concepto, método y fuentes” (1998) de Immaculada 
Aguilar).
Pel que fa als congressos, el primer en celebrar-se és a Alcoi (1980); amb més impacte i més importants van ser els de 1982 

al País Basc i l’any 1985 a Catalunya. Des d’aleshores les trobades han anat creixent.
També les organitzacions s’han anat estenent: Asociación Española del Património Indústrial y la Obra Pública (1986); 
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Indústrial de Catalunya (1988); Associació Valenciana 
d’Arqueologia Indústrial (1989); Asociación Vasca de Património Indústrial (1989).
Des de l’àmbit legal cal citar el Tractat de la Unió Europea (article 128) i, fruit d’aquesta, el Reglamento de Exportación de 
Bienes Culturales) i la Ley de Património Històrico Español de 1985 que substitueix a la llei de 1911.24

Ja hem vist com el PEPPS de 1986 era conscient del canvi de concepte i, precisament per aquest motiu, expressa la voluntat 
de preservar els vapors. Però de seguida arriba el PEPAS de 1988 i el concepte antic hi pren protagonisme reduint-ne els 
termes de la conservació. I veiem com tant l’Ajuntament com les entitats culturals de la ciutat recolzen aquest canvi.

24 Legislación y recuperació del património indústrial en España, Jaume Perarnau i Llorens, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
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Fig.81 Fotoplà 1940. Terrassa vs Sabadell. 
Recintes industrials seleccionats.
Font: ICC
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Fig.82 Fotoplà 2010. Terrassa vs Sabadell. Antics 
recintes industrials seleccionats.
Font: ICC



64

// CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Per a veure la transcendència del que passa a Sabadell, sembla oportú parlar de Terrassa. Ambdues tenen un protagonisme 

compartit en la revolució indústrial i també el tenen en la desindústrialització des de la perspectiva econòmica. Des del punt 
de vista físic també hi ha semblances: el sòl indústrial al centre de la ciutat té proporcions similars a les que té Sabadell.

No és potser més que una anècdota, però il.lustra bè la diferent visió de la indústria: l’any 1968 a Terrassa es dedica una plaça 
a la indústria i l’element principal és una màquina de vapor de l’any 1886 una Marcinillé Coullet.

Als anys 1970, Terrassa es planteja fer un museu de la ciència i de la tècnica per a posar-ne en valor el seu passat tèxtil. 
Aquest procés, en part liderat per l’Escola Indústrial, cristal•litza amb la inauguració l’any 1983 del Museu Nacional de la 
Ciència i Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Deu anys més tard, conscients del valor dels vapors com a possible reclam 

turístic, s’inicia una guia de patrimóni indústrial que es publica l’any 1996. La mateixa preocupació del passat porta a la 
ciutat de Terrassa a realitzar estratègies per a ressaltar el valor del passat indústrial. L’any 2003 comença a treballar en 
l’elaboració d’una xarxa de turisme indústrial de nivell regional que queda consolidada l’any 2006 (Xarxa de Turisme Indústrial 
de Catalunya: XATIC) i que inclou 22 municipis catalans que en un passat varen aportar el seu suport a la indústria catalana. 
Aquesta xarxa busca conservar edificis indústrials i transmetre’n el coneixement dels antics oficis i màquines que configuraren 
l’entorn de la societat indústrial del país.

Amb aquestes iniciatives, s’ha generat a Terrassa una tasca de difusió cultural que ha comptat amb departaments municipals 
específics on el turisme indústrial hi té un paper important.

Tot i que en un principi Sabadell va ser convidada a participar en la creació del MNATEC, Sabadell no va voler participar en 
el debat cultural del moment, ni tampoc va voler formar part en el procés de creació de la XATIC.25

No és encara una realitat el Museu Tèxtil de Sabadell municipal aprovat l’any 1998. Molt recentment, la ciutat ofereix un telèfon 
on es pot concertar una visita guiada que té relació amb el passat indústrial. Aquesta visita fa un recorregut per la ciutat on 
principalment es veuen xemeneies i dues màquines de vapor; molt poc amb el que hom pot trobar a la veïna Terrassa.

Podríem pensar que tenien idees diferents respecte a l’alternativa de la ciutat-fàbrica, però no és així. Terrassa va saber llegir 
el valor futur del patrimóni dels vapors. És evident l’avantatge que té actualment aquesta ciutat en haver introduït la figura del 
turisme indústrial difícilment visible a Sabadell.
25 CASANELLES, E. (2012), “Els inicis del MNACTEC”. Entrevista amb l’autor
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Així veiem com conservació i turisme (o turisme i conservació) se sostenen mútuament. El fet és que Sabadell promou el 

turisme indústrial des de fa molt poc i tímidament, i, en el seu moment, no va prioritzar la conservació del patrimóni indústrial. 
Per això, és més difícil fer una promoció del mateix nivell que està fent Terrassa. Donat que el volum patrimónial actual és 

força desigual amb Terrassa, es podria fer més per a posar en valor el que queda mitjançant la incorporació a la Xatic, 
negociant la complementarietat del futur Museu Tèxtil amb el que ja existeix a Terrassa, creant un àrea municipal de turisme 
que tingui visibilitat i parli del passat indústrial, etc.

Analitzant aquest procés, podem dir que Sabadell va seguir més l’exemple del Poblenou de Barcelona que opta per l’enderroc 
del passat indústrial en els mesos previs als Jocs Olímpics de 1992. Però certament, tot i que des de Sabadell s’hagi pogut 
veure així, Barcelona no és Sabadell i una prova d’això la trobem observant Terrassa.

III.II //  EL VAPOR I ELS ESPAIS TRANSFORMATS //

A dia d’avui, els antics vapors han estat transformats en algun sentit en una proporció del 85%. Es tracta ara de veure de 
quina manera s’han produït els canvis.

Com hem constatat en el capítol anterior, tant en els plans generals com en les regulacions que afecten al patrimóni, els 
vapors són tractats de manera individual: cas per cas. Aquí es pretén fer una anàlisi paral·lela: observar el valor de la 
transformació en el conjunt i des de l’òptica de la seva repercussió a la ciutat.

En aquest apartat es caracteritzen els vapors atenent a tres aspectes: la conservació de preexistències, l’ús final d’aquests 
i l’escala resultant del conjunt transformat. Pensem que aquests aspectes resumeixen bé les característiques morfològiques 
en què ha consistit la transformació.

Gràfic 1. Estat de les transformacions.
Font: Elaboració pròpia.
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Hem elaborat una taula on s’estableixen els graus de transformació i el sentit en què ho han fet (escala, ús, etc) que ha servit 
de base per establir l’anàlisi del present treball. Hi hem identificat els recintes indústrials (96) segons els criteris ja comentats.
Per a establir un criteri de les etapes de transformació, hem recorregut tres etapes. La primera va fins l’any 1989, és la etapa 
de l’alcalde Farrés (que és escollit alcalde l’any 1979); és el moment en què la ciutat pren les primeres decisions envers 
aquests recintes. A més l’any 1989 el pla queda modificat pel que fa a les zones estudiades: es realitzen en aquest periode 
un 49% de les transformacions.
La segona  etapa acaba amb la substitució de l’alcalde Farrés, per l’alcalde Bustos (fins l’any 2000). És l’etapa d’aplicació del 
pla que queda novament modificat (1993). Representa un 29% dels recintes estudiats.
De l’any 2000 fins avui (2013) és el període de l’alcalde Bustos. Aquí comprovem que s’han transformat un 12% més de la 
mostra i en queda un altre 10% pendent d’intervenció.

III.II.I. //  EL VAPOR I LA SEVA CONSERVACIÓ //

A l’anàlisi dels casos, observem diferents resultats segons la conservació dels elements originals dels vapors.
El planejament dóna unes línies generals d’actuació bastant decisives, però és en l’aplicació del mateix el que marcarà el 
caràcter final de  les transformacions. La clau serà de quina manera interactuen amb el passat.

Podem distingir tres grups principals segons la conservació.
Gràfic 2. Èpoques de trasnsformació.
Font: Elaboració pròpia.
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> Fig.83 Carrers representatius de l’àmbit d’estudi: 
carrer Montserrat i carrer de Cervantes.
Font: Bing 2010
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El primer grup es caracteritza per la conservació total i representa un 7% dels casos. En el següent hi trobem la conservació 

parcial, sovint més aviat testimónial , que representa un 20% dels casos. En tercer lloc hi trobem la substitució total de l’antic 
recinte indústrial (63% dels casos de la mostra). Ens queda pendent un 10% que són aquelles transformacions que queden 

pendents o  que estan inacabades.
 
Si mirem la relació entre la conservació i les etapes en què s’han produït comprovem que abans de 1989, s’havia transformat 

gairebé la meitat dels recintes i en el 89% dels casos han optat per la substitució. A la segona etapa, en el 73% dels casos 

s’opta per la substitució mentre que la resta opta per la conservació parcial. En l’última etapa es comprova que els casos 
de substitució disminueixen fins el 41% (11 recintes) i  gairebé la meitat dels casos (48%, 13 recintes) es conserva algun 
element; finalment queden un 11 % dels casos on s’opta per la conservació total (3 recintes). Tot i l’aparent millora de les 

conservacions de patrimóni, cal dir que l’ultima etapa només representa una mostra del 12% dels casos detectats i per tant, 
sense voler restar l’aspecte positiu de la conservació patrimónial, no deixa de ser percentatge reduït.

Com a mostra hem escollit alguns vapors de diferents etapes i tipus de transformació (vegeu taules annexes a la tesina).

Com hem vist, un element comú de les normes quan es tracta d’un àmbit de transformació és la cessió de l’espai. El pla 
estima que aquesta cessió ha de ser del 50% quan s’esgota l’edificabilitat prevista o bé del 45% en els casos en què s’opti 
per una edificabilitat menor. A més, la cessió pot configurar-se mitjançant l’execució d’espai públic (plaça o increment de 
vorera) o bé per la inclusió d’un equipament. Aquest punt fa difícil mantenir-ne les preexistències si no és perquè s’opta per 
la inserció de l’equipament en l’edificació preexistent. 

És per això que la inclusió d’un equipament coincidirà en la majoria dels casos amb la conservació de preexistències 
parcials o totals. Aquest estudi defineix les conservacions parcials com les que fan una conservació testimónial donat que 
principalment es tracta d’operacions immobiliàries on el que roman del passat és la xemeneia.

Tant el vapor Pissit com l’Escardat representen casos on l’antic edifici indústrial manté la seva estructura inicial i aquí els 

considerem com a casos de conservació total. En el primer cas com a fruit d’una rehabilitació amb la idea d’instal.lar-hi el 
Museu Tèxtil (encara pendent de finalitzar) i en el segon cas, el seu ús continuat en el temps ha conseguit que és mantingui 
dret.

PRIMERA ETAPA

SEGONA ETAPA

TERCERA ETAPA

Gràfic 4. Comparativa de tipus de conservació 
de cada etapa.
Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 3. Graus de conservació.
Font: Elaboració pròpia.
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En l’altre extrem hi trobem els casos en què s’ha optat per la substitució de les preexistències.

En el cas del Vapor de la O s’opta per la substutució total de les preexistències i podríem diu que es tracta d’una transformació 
força freqüent que ha quedat interrompuda per les circumstàncies actuals.Fig.86 Vapor Pissit. Projecte de Museu d’Història de 

Sabadell.
Font: Wikimedia Commons.

Fig.84 Vapor Sampere. Actual papereria Abacus.
Font: Wikimedia Commons.

> Fig.85 Vapor Pissit. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual 
/Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.87 Vapor Escardat. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.88 Vapor de la O. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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En el Vapor de l’Infern, es va optar per l’eliminació de l’edificació existent i substitució per nous edificis que s’han convertit en 
l’ampliació de l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell.

// Conservació de l’edificació existent //

Són aquelles que opten per la reutilització del vapor. L’antiga edificació es rehabilita i a la pràctica es reconstrueix per tal de 
poder donar cabuda al nou ús.

Si deixem de banda els problemes tècnics (menors) o els econòmics (segons el cas ha estat necessària una gran inversió) 
en tots els casos la reforma dels antics vapors o recintes indústrials han suposat un valor afegit en l’àmbit propers. No és 
només que hi hagi nous equipaments sinó que el ciutadà ha trobat nous punts de referència a la ciutat i la percepció històrico-
indústrial del lloc ha guanyat valor; reforça l’estima del que és “propi”. La sensibilitat pel patrimóni indústrial ha estat molt ben 
rebuda i ha demostrat ser un element important a tenir en compte en les transformacions.

Les transformacions més reeixides (més visitades, més utilitzades pels ciutadans) són els casos on s’hi ha previst els 
equipaments (que representen més del 90% dels casos d’aquest tipus de transformació). En són exemples els Docks 
(actualment convertit en Escola de Disseny), el vapor Pissit (futura seu del Museu Tèxtil), la casa Turull i la casa Ponsà. En 
parlarem més extensament quan tractem el binomi transformació-ús: veurem com la diferenciació que incorpora en l’entorn 
residencial és paral·lel al que es produïa en el passat indústrial.

En qualsevol dels casos, els antics espais han estat fàcilment adaptables a la nova funció: s’han mantingut estructures, 
façanes. A més, amb aquesta fórmula, la integració física del passat indústrial ha quedat garantida. S’ha integrat força bé a 

Fig.90 Docs. Actual ESDI.
Font: AHS i elaboració pròpia.

Fig.91 Vapor Badia. Actual Biblioteca Municipal.
Font: Pobles de Catalunya.

< Fig.89 Vapor de l’Infern. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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les noves exigències tècniques donat que es partia d’estructures de per si flexibles.

Aquest tipus d’intervenció ha estat el menys freqüent. Moltes causes ja han estat il·lustrades: manca de manteniment, 
rendiment econòmic de les intervencions... Però la causa principal ha estat l’aspecte normatiu. Sigui com sigui, la ciutat no ha 

posat a l’abast mecanismes que ajudin a mantenir allò que anava morint per si sol.

Vist des de la perspectiva actual, sembla que no hagués estat cap desori optar per aquest tipus d’intervenció ja que fins i tot 

algun comerç hi ha trobat en les antigues edificacions un bon lloc per establir-se (per exemple el vapor Sampere ha acollit 

una botiga Abacus i alguns espais comercials).

Us cas dels que hem esmentat són els Docks; antics magatzems de mercaderies tèxtils. L’ocupació de l’Escola de Disseny 

ha suposat una transformació progressiva de l’antic edifici. S’ha anat millorant a mida que s’ha vist la necessitat de la seva 
ocupació i actualment està pràcticament ocupat; és un cas que exemplifica  molt bé com les antigues estructures faciliten la 
implantació de noves activitats.

També podem parlar d’alguns casals conservats com la casa Ponsà. En Francesc de Paula Ponsà i Cantí, l’antic propietari, 
era un indústrial i banquer que es va construir, l’any 1881, una casa de grans dimensions en el carrer Indústria (on hi tenien 
casals altres  indústrials). La construcció té uns 2000 m2 i actualment hi trobem l’Arxiu Històric de Sabadell.

// Conservació parcial o testimónial //

La conservació d’algun element ha estat una de les estratègies de preservació del vapor. Bàsicament distingint algunes que 
opten per a conservar una part petita del que existia (parcial) o bé un sol element (testimónial).

En comprovar-ne l’evident desaparició del passat, aquest tipus de transformacions són les més comuns per tal d’evitar-ho. El 
fet que l’element a conservar sigui tant concret, fa que els resultats de les intervencions siguin força desiguals. Podem veure 
casos en què una xemeneia presideix una plaça i d’altres on la xemeneia queda enclotada entre dos edificis com si fes nosa. 

O bé un petit recinte de màquines que queda com  entorpint l’espai públic.

Fig.92 Vapor Codina. Actual oficina municipal SAJ 
Sabadell Atenció Jove
Font: Wikimedia Commons.



71

 EL SILENCI DELS VAPORS //

És per això que no es pot dir que aquest tipus d’intervencions representin un èxit pel sol fet de mantenir alguna cosa. Més 

aviat serà l’entorn el que ens ajudi a veure si el resultat final és acceptable. Això si, és la manera més comuna de representar 
una inquietud vers aquest patrimóni i, encara que només sigui per això, ja tenen un valor.

Sembla evident aquí el paper del pla per a catalogar alguns dels elements que han fet que aquests romanguin en el temps. 
Podríem dir que, com els altres casos, hi ha una intenció d’assolir objectius aparentment contradictoris: un CAP, una plaça i 
una compensació en forma de sòl urbà edificable per al propietari de l’antic vapor. Això, combinat amb la rendabilitat dóna 

resultats desiguals segons el “pacte” final.

El cas del vapor Folguera i Soler és un cas on es combina una trasformació amb la millora de la connectivitat de la ciutat 
mitjançant la interrumpció d’una illa de grans mides. La conservació és testimónial i hi trobem una xemeneia presidint la 
plaça. A més, la ciutat guanya un Centre d’Atenció Primària. El contrapunt és l’aparició d’un edifici d’habitatges de gran 
densitat en una part central de la ciutat que conservava uns trets de l’antiga ciutat.
En el cas del vapor d’en Palà s’opta per la conservació de la xemeneia i de la casa dels patrons. La resta de l’antiga 
construcció desapareix i es construeix una nova escola i un conjunt d’habitatges. 

< Fig.94 Vapor d’en Palà. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.93 Vapor de Folguera i Soler. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.



72

// CIUTAT POSTINDUSTRIAL

En canvi, en l’actual recinte de la Fira situat a la Gran Via (vegeu figura 107 a la pàgina 83), es va optar per la conservació 
de gran part de les preexistències tot i que l’edifici resultant és totalment nou. En aquest cas, per l’ús, ha representat un gran 

canvi pel que fa a la creació d’un pol d’activitat important. 

Un altre exemple de conservació parcial és el vapor Badia (vegeu pàgina 117). Actualment hi trobem una biblioteca municipal. 

Amb la transformació, la ciutat ha aconseguit una plaça i un nou focus d’atenció ciutadana. A més, per la seva proximitat a les 

estacions de Ferrocarrils catalans i a la Renfe, l’operació aconsegueix teixir la ciutat en aquesta zona.

En els dos casos (Fira i Badia) les cessions a les preexistències han provocat l’aparició de nous edificis residencials de més 

densitat. Aquesta realitat fa que puguem comprovar la diferent repercussió en els dos casos. A la Fira, la nova edificació 
residencial, tot i ser d’una alçada molt superior a la zona de l’entorn, el fet que sigui propera a la Gran Via i que se situï en 
un extrem del solar fan que finalment les traces del passat siguin ben paleses. En canvi, el cas Badia, el resultat és que les 
antigues naus indústrials que acullen la biblioteca queden envoltades per edificis en alçada fins al punt que per tal d’apreciar-
ne la seva presència cal que un estigui atent a la obertura de la plaça prèvia. Les naus no tenen tant protagonisme i més aviat 
formen part d’un pati d’illa.

El vapor del Gran Cotó n’és un altre exemple (vegeu figura 113 a la pàgina 85). Situat en un dels punts més representatius 
de l’eixample indústrial, ocupa una illa sencera, contigua a la del vapor Buixeda Vell. L’entorn està conformat per un gra 
de parcel·les de petita mida principalment residencial. L’operació de substitució opta per la construcció d’habitatges i 
alliberament d’espai públic. Els nous habitatges es construeixen seguint la tipologia de bloc de pisos, el que implica una 
densitat superior a la que hi trobem a l’entorn. 

La incorporació de la nova tipologia edificatòria representa un gran contrast. Pel que fa a l’espai públic podem destacar-
ne dues característiques. Per una banda s’opta per eixamplar voreres ja que és una de les condicions per tal que l’alçada 
dels nous edificis respectin l’assolellament de la tipologia actual de baixa densitat. Per altra banda, hi trobem una plaça que 

permet la circulació parcial per l’interior de l’illa que formen els nous edificis. 

Podríem dir que en qualsevol cas (edifici o espai públic) el resultat és estrany: no hi trobem cap diàleg amb l’entorn ni un 



73

 EL SILENCI DELS VAPORS //

concepte clar d’espai públic. El conjunt respon més aviat al rendiment econòmic de l’operació que no pas a una reflexió 

urbana.
Per últim cal posar l’accent en el fet que aquesta transformació obliga a la introducció de nous tipus edificatòris i, juntament 

amb la introducció d’un nou ús, en serà un dels trets més característics.

El vapor Balard és una continuïtat en aquestes transformacions, en aquest cas mantenint alguna de les antigues naus.

// Enderrocament i substitució de les preexitències //

La característica fonamental d’aquesta transformació és l’eliminació total de qualsevol traça industrial anterior. Aquesta ha 
estat, malauradament, l’operació més comuna.
El resultat final és molt variable. El fet de començar de zero no és cap garantia de grans guanys en espai públic o en 
equipaments.

En alguns casos, com el Vapor de Ca l’Esmolet (vegeu pàgina 122), s’observa que l’operació de substitució ha anat lligada a 
una reflexió més respectuosa amb l’entorn existent quant a l’escala del lloc. Són operacions on, a banda de millorar-ne unes 
condicions d’espai públic o equipament, es representa una continuïtat amb l’entorn i la ciutat. 

Si comparem els exemples, en veiem els resultats evidentment desiguals. Els guanys d’espai públic o d’equipament 
són ben diferents. Sembla que, tot i que s’opti per la substitució total, la consideració de l’entorn, o com a mínim la seva 

homogeneïtzació, representa un clar factor d’èxit. La clau és l’època en què es fa cada una i els agents que hi intervenen. 
En els de baixa densitat hi trobem moments de dificultats econòmiques però també un ajuntament amb una idea clara de 

< Fig.95 Vapor Balard. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual 
/Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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manteniment del caràcter d’un sector de ciutat. En els casos de més densitat, hi trobem un ajuntament que va de la mà 

d’agents econòmics i amb una visió més de curt termini quant als guanys (bàsicament econòmics) i una minimització de 
pèrdues (que justifiquen uns espais públics residuals).

De l’anàlisi realitzada, sobre els casos de l’àmbit d’estudi, trobem que les principals transformacions han optat per la destrucció 
total de les preexistències (un 68%); amb menor nombre, s’ha optat pel manteniment d’algun element del passat (un 26%); 

mentre que en una proporció mínima s’ha optat per la conservació total (un 6% de tots els recintes indústrials). 

Com veiem, s’ha perdut gran part del patrimóni indústrial. A més, cal dir que els vapors que encara es mantenen són 
principalment localitzacions on encara no hi ha hagut cap intervenció.

Cal destacar la importància que ha tingut la conservació parcial: ha estat la que ha salvat el patrimóni que podem veure avui.
La localització de les transformacions ens fa més entenedor el sentit de les mateixes. Podem observar que hi ha una opció per 
la conservació en els casos en què s’ha propiciat l’aparició d’equipaments (biblioteca al vapor Badia, escola ESDI als Docks, 
dependències municipals al vapor Codina, centre comercial al vapor Sampere, Museu tèxtil al vapor Pissit). Comprovem que 
aquests equipaments els trobem propers a la gran Via i en la via principal d’accés al centre de la ciutat i que uneix les dues 
estacions de passatgers més importants de la ciutat (Renfe i Ferrocarrils); només hi trobem aïllat el futur Museu tèxtil i és 
principalment motivat perquè la seva conservació té relació directe amb la data del vapor Pissit ja que va ser un dels primers 
de la ciutat. La resta de localitzacions de conservació són espais on s’ha mantingut algun testimóni indústrial (principalment 
xemeneies) però principalment es tracta d’operacions de transformació que bàsicament han consistit en projectes aïllats de 
sostre residencial d’alta densitat. Podríem dir que el fet de no ser en localitzacions centrals (en el sentit que ho estan les altres) 
ha facilitat la seva pròpia dinàmica menys propícia al manteniment d’antics edificis.

> Fig.96 Vapor Morral. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual 
/Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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El vapor d’en Morral és un exemple de substitució total. És de la primera etapa de transformació però manté una morfologia 

similar en l’edificació; en l’espai lliure la configuració és més moderna i es genera un espai lliure comunitari.

En aquest cas del vapor Borrell, la solució és unes edificacions en blocs (encara en manca el del mig) i és de l’època més 

recent.

En el cas del vapor de Llorenç i Torra, també s’opta per una nova edificació de gran densitat, a canvi la ciutat guanya una 
plaça pública. La transformació es produeix a la segona època.

< Fig.97 Vapor d’en Borrell. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.98 Vapor de Llorenç i Torra. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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De la primera época de transformació, el de ca l’Esmolet és un cas en què s’opta per donar a la ciutat un gran espai públic 
mantenint una edificació de baixa densitat i, per tant, més adaptada a l’entorn.

III.II.II. // EL VAPOR I EL NOU ÚS //

Una de les distincions que tenia el vapor, era la barreja d’usos que representava a la ciutat indústrial. El fet que deixin de 
funcionar també planteja el debat de l’ús. És clar que no es podia reprendre l’activitat indústrial en els antics recintes ni amb 
els plantejaments originaris; el planejament aconsellava el desplaçament a noves localitzacions. Els plans marquen que en el 
procés de transformació la ciutat ha de guanyar en espai públic i equipaments i, per tant, ja implica la inclusió de nous usos. 
Podríem dir que l’esperit de barreja hi és implicit, però veurem també com queda palès a l’eixample un cop transformat.

Així doncs, destaquem que la primera conseqüència de la desaparició del vapor i el tancament de la seva activitat i desaparició 
de vehicles (camions i d’altres), és la descongestió total del centre i l’aparició d’un nou eixample silenciós. Aquest silenci anirà 
trencant-se al ritme de les transformacions.

Però veiem que no és una transformació d’ús automàtica. Aquesta és la intenció, però el que passa més habitualment és que 
s’opta per l’ús residencial. Aquest nou ús ve acompanyat de la tipologia de bloc d’habitatges. Es dóna per bona la solució que 
perquè la ciutat hi guanyi, el promotor també hi ha de guanyar. El resultat és la proliferació de noves promocions d’habitatges 
en els àmbits de transformació. Aquesta és l’opció majoritària. 

La primera conseqüència és la densificació de residències en un eixample tradicionalment de baixa densitat. Després 
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Gràfic 5. Usos finals de les trasnformacions.
Font: Eleboració pròpia.

> Fig.99 Vapor de Ca l’Esmolet. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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comprovem que la nova edificació pretén incorporar l’ús comercial a les plantes baixes. En l’eixample previ aquests àmbits 

són reservats als carrers principals (Rambla, Alfons XIII, Passeig, Plaça de sant Roc, carrer sant Pere...) Donat que, com hem 
vist, els vapors estan integrats en la trama urbana, els nous locals apareixeran en qualsevol lloc, fet que incorpora una nova 

variant a l’estat actual. Després cal destacar que aquest nou ús troba diferents disposicions segons la configuració de l’espai 
públic resultant de cada transformació. El que finalment ha passat amb aquests locals és que segons la posició han tingut 
cert èxit però en trobar-se envoltats de teixit residencial, la veritat és que són localitzacions poc demandades per la dificultat 

d’atreure públic.

 
El cas del vapor Cremat representa un dels més importants de l’última època. Representa un gran canvi en una zona de la 
ciutat propera a la Gran Via. El resultat és un conjunt d’edificis amb gran densitat fet que ha permès també la inclusió d’alguna 
activitat comercial a les plantes baixes.

El cas del vapor Garriga incorpora a la ciutat una plaça-passeig de vianants tot introduint un nou  tipus edificatori.

En les operacions inicials, la transformació va optar per vivendes de baixa densitat. El resultat és una homogeneïtzació amb 

< Fig.100 Vapor Cremat. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.101 Vapor Garriga. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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l’escala de l’entorn i la incorporació de nous espais públics. El resultat final fa desaparèixer la varietat d’ús (treball-residència) 

i els nous espais públics són útils principalment per als caps de setmana i les tardes. Donada la configuració originària de 
l’eixample residencial (casa de cos amb jardí), el valor afegit sembla poc significatiu. Aquests canvis perpetuen la situació 

d’eixample silenciós, tranquil, on no hi passa res. Podem veure un exemple amb el Vapor de Ca l’Esmolet (figura 99)

En el cas del vapor Llonch s’opta per la restauració de l’edifici i la inclusió d’un ús municipal; aquest fet és el que ha garantit 
la seva conservació.

Quan hi ha un equipament, la transformació pren un altre aire. En alguns casos, en aquests tipus de transformacions, s’opta 
pel manteniment i rehabilitació total o parcial del vapor existent. El fet de decidir-se per un equipament representa una 
continuïtat en l’heterogeneïtat primària de l’eixample i el canvi es fa, podríem dir, quasi per equivalència. 

L’Escola de Disseny Indústrial (ESDI) s’ha incorporat a l’antic edifici dels Docks; és un altre cas on el nou ús ha permès la 
reutilització d’un recinte històric. En aquest cas, la seva ocupació ha estat gradual i la restauració s’ha anat fent a mida que 
es necessitava més espai per a la nova activitat.

> Fig.102 Vapor Llonch. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.103 Edifici Docks. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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El cas del vapor Badia ha incorporat part de les antigues dependències indústrials a la ciutat transformant-se en biblioteca 

municipal. Per a fer-ho possible ha requerit una densificació important de l’entorn i, com es pot veure, la seva visibilitat és 
menor en trobar-se enclotada entre grans edificis. Amb tot, no deixa de ser una important aportació a la ciutat.

Els espais públics mereixen una consideració especial. Formen part del que podríem anomenar incorporació de nou ús. 
L’eixample indústrial es caracteritza per un espai públic reduït a l’ample dels carrers. Només prop del casc antic hi trobem 
alguna plaça. El fet que les transformacions indústrials incorporin espais públics és una novetat important. En gairebé tots els 
casos, la conseqüència de les transformacions ha representat un eixamplament de les voreres; això sense que l’ample de 
carrer s’hagi vist afectat. Només en alguns casos, la plaça ha representat una aportació important.

La funció dels espais públic ha estat molt condicionada per la resta de la intervenció; en casos en què hi ha algun equipament, 
ha representat un element d’especial interès. En la resta de casos, l’espai públic guanyat ha tingut una repercussió més 
limitada i no s’ha aconseguit treure’n un profit real important.

La intel·ligència d’algunes intervencions ha resolt antics paranys urbans i ha fet que la fluïdesa de l’eixample es veiés molt 
millorada i la continuïtat quedés més garantida. És el cas del vapor d’en Falguera (vegueu pàgina 119). Es tracta de l’obertura 
d’una plaça que uneix dos carrers donant-los continuïtat per als vianants. La incorporació d’un CAP incorpora una activitat 
important en un àmbit de clara decadència. Aquest implantació de l’equipament també ha dotat a la zona d’una petita 
activitat comercial que estava en clara decadència i d’un aparcament ben necessari.

< Fig.104 Vapor Badia. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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A l’antic vapor de cal Molins hi trobem una xemeneia i uns nous edificis residencials. La ciutat hi guanya un gran espai públic 
dintre de l’antiga illa indústrial; a més l’operació dóna aire a un edifici irregular en alçada existent que es tracta d’una mútua 

médica.

En altres casos com el del vapor Molins, la solució final respecte la xemeneia i planteja altres qüestions. El guany en l’espai 
públic és l’eixamplament de la vorera cap a la Gran Via. Si ens fixem en els blocs de pisos veiem com la xemeneia gairebé 
queda a tocar els  edificis...sembla més aviat un element que hi fa certa nosa més que no pas una fita urbana.
En el cas següent, el del vapor del Gran Cotó ((vegeu figura 107 a la pàgina 83) i el vapor Buixeda Vell (pàgina 118), hi trobem 
certa continuïtat amb el del Molins. 
S’opta per l’ús preferent d’habitatge, de gran densitat si ho comparem amb l’àmbit. Certament hi ha un alliberament de l’espai, 
abans d’ús privatiu dels vapors. Però si observem els guanys també són bastant limitats. 

En el primer cas (Gran Cotó) s’aconsegueix un eixamplament de voreres i apareix una nova plaça. En veure amb més detall la 
intervenció, observem que gairebé tot l’espai guanyat és privatiu, hi ha una plaça que permet creuar la nova illa d’habitatges 
però certament hi ha poca cosa. Si observem el que es manté, comprovem la presència d’una xemeneia que presideix l’espai 
públic. El conjunt pretén incorporar alguns locals en planta baixa a la banda que dóna als carrers. 

En l’altre cas (Buixeda Vell) segueix optant per a l’eixamplament de voreres. Però aquí hi ha una ocupació diferent dels edificis 
d’habitatge. Es conforma un carrer de vianants que enfronta dues edificacions i la resta de l’illa queda ocupada per edificis 
que tanquen la intervenció cap els carrers. El resultat és que l’espai públic queda repartit entre les noves voreres ampliades i 
el carreró que relaciona els nous edificis. Finalment ens queda un espai mínim que envolta l’antiga sala de calderes. La resta 
d’espai lliure és privatiu. És com si l’espai públic resultant quedi interromput per aquesta antiga construcció, com fent nosa. 

> Fig.105 Vapor de Cal Molins. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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Fig.106 Planejament vigent. Usos Globals: Sectors i 
Àrees de Planejament. 2008
Font: Ajuntament de Sabadell
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Però la ciutat es conforma a anomenar aquest espai com a un dels punts d’interès patrimónial quan, al meu entendre, des del 

punt de vista de la morfologia urbana queda en un espai quasi residual i més aviat com un intent de justificar la conservació 
per la conservació. L’ús de les plantes baixes té una reserva al comerç, com al cas anterior, però certament és un comerç 

envoltat d’un ús residencial fortament reforçat per les noves construccions.

El més curiós és que són operacions quasi simultànies i en canvi no estableixen massa diàleg entre elles.

En el plànol de zonificació d’usos actual en l’àmbit estudiat, podem comprovar com l’opció general és el manteniment i 
l’enfortiment de la presència d’ús residencial. En zones puntuals hi veiem altres usos que vindran a ser l’anècdota en un 
eixample ja consolidat.

III.II.III. // EL VAPOR I LA SEVA ESCALA//

Quan hem parlat de la ciutat indústrial, hem vist que un aspecte important era la homogeneïtat en l’escala del lloc. Tot i tenir 
parcel·les força heterogènies segons l’ús del sòl, compartien alçades. Aquest és un dels trets més característics de l’eixample 
abans de les transformacions. Aquí en farem referència comprovant de quina manera els canvis han alterat o preservat 
aquest caràcter.

Gairebé en tots els casos l’escala ha augmentat. Els casos en què s’ha mantingut ha estat perquè s’ha conservat l’edificació 
antiga o bé perquè correspon a una transformació de les primeres.

Els canvis vénen promoguts per la normativa ja que estableix una compensació per les cessions. Aquestes han estat també 
presents ens alguns dels exemples en què s’ha optat per la conservació parcial: compensar per conservar. Així doncs, en 
aquest punt hi trobem altre cop els interessos econòmics com a principals motors de les diverses transformacions.
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Gràfic 5. Escala final de les transformacions.
Font: Eleboració pròpia.
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La Fira representa un manteniment de l’escala de l’edifici anterior. Tot i  haver incorporat a la ciutat, en el conjunt de la 
operació, un nou edifici residencial en torre, la condició de proximitat amb la gran Via i la seva condició aïllada fa que no 

representi una discontinuïtat rellevant en l’escala de la ciutat indústrial.

El canvi d’escala en la intervenció del vapor Badia és potser la  nota més negativa de la intervenció. És cert que la façana 
més important (al carrer Tres Creus) podria establir que un canvi d’escala era adient donat que representa un punt d’accés 
important al casc antic. Amb tot, el preu de trobar-nos un edifici indústrial encongit per l’alteració de l’escala, fa que tota 
l’operació quedi desvirtuada i que el pes econòmic ha manat definitivament en aquesta transformació i ha deixat l’aspecte 
patrimónial  com a residual.

El cas del vapor Badia és un exemple on es combina la conservació parcial i el canvi d’escala. Podem observar com la nova 
biblioteca es manté dintre de les estructures de les antigues naus del vapor, mentre els límits de l’antic recinte són ocupats 
pels nous habitatges l’escala dels quals és ben diferent.

Igual que al cas del vapor Badia, en altres casos observem que s’hi inclouen nous equipaments, però quasi tots són en punts 

< Fig.107 Edifici FIra. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual 
/Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.108 Vapor Badia. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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centrals de la ciutat o en la perifèria (pels volts de l’estació de Renfe i Gran Via). Són els principals beneficiaris de la varietat 

d’ús. 

Un altre exemple el trobem en la transformació del vapor d’en Folguera i Soler. Aquí hi trobem un centre d’atenció primària. 
També veiem que passa amb l’escala del lloc. Per una banda, l’equipament s’integra a la trama mantenint-ne l’escala, mentre 
els nous edificis d’habitatges es densifiquen per tal de justificar la cessió a la nova dotació i l’espai públic.

Hem dit que en casos on es fa tot de nou, l’escala pot ser igual a la de l’entorn. Un exemple és el de la transformació del vapor 
Brutau on tot i dotar a la ciutat d’un nou equipament i espai públic, la nova edificació no augmenta significativament l’escala 
de l’àmbit. Això és principalment per la data de transformació (1984), en un moment de crisi i on sí hi trobem un increment 
d’escala en una zona però el guany global és superior a d’altres casos estudiats.
 

El vapor de cal Tous és una peculiar barreja. La ciutat hi guanya una plaça. La implantació residencial és de baixa densitat 
i fa que l’entorn no es vegi alterat en l’escala. Tot i així, es manté un nou tipus edificatori indústrial en alçada. Aquest tipus 
d’intervenció millora l’entorn per la inclusió de la plaça però la baixa densitat no en garanteix l’èxit.

> Fig.110 Vapor d’en Folquera i Palà. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.111 Vapor de Cal Tous. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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Si féssim una distinció de les transformacions que han optat per a contenir l’escala vers els que no ho han fet, ens trobem amb 
una opció majoritària d’introducció d’una escala superior a l’existent en els estadis previs a la transformació.

 
El cas Buixeda Vell  és un dels més recents. Representa la incorporació d’un important nombre d’habitatges en un entorn de 
baixa densitat. Els guanys en espai públic vénen representats per una plaça i un passeig. La decisió de mantenir un antic 
recinte de  màquines de vapor en un dels extrems fa que la plaça quedi interrompuda i la connexió amb la intervenció veïna 
(gran Cotó) quedi més desdibuixada. En conjunt, els més beneficiats de la intervenció són els nous inquilins que gaudeixen 
d’una posició privilegiada en un entorn cèntric i tranquil. Els guanys per a la ciutat penso que són més dubtosos. 
En podem dir el mateix del veí vapor del gran Cotó. L’increment de densitat en l’edificació ha estat compensada per la major 
cessió d’espai públic i el manteniment de la xemeneia.
En ambdós casos hi destaquem la poca visió conjunta i la pèrdua de la inclusió de nous usos.

< Fig.112 Vapor Buixeda Vell. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.113 Vapor Gran del Cotó.. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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millora en res la situació precedent i representa un canvi important en l’escala del lloc.

El cas Manel Gorina és un exemple de baixa densitat i d’una plaça oberta. Pensem que és un cas exemplar en el sentit que 

el guany per a la ciutat és força evident i dóna oxigen a l’àmbit amb poques places, encara que la inclusió d’un equipament 

en facilitaria un ús més intensiu.

En altres casos estudiats, ens trobem amb diferents graus de complicitat amb la ciutat. Per exemple el vapor d’en Roig no 

> Fig.114 Vapor de Manel Gorina. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.115 Vapor d’en Roig. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.116 Vapor d’en Ramon Bru. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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En canvi, el vapor de Ramón Bru, permet donar una mica d’aire i continuïtat al nucli antic prop del mercat central de la ciutat; 
això sí, potser el canvi d’escala podria haver estat més ben estudiat considerant, per exemple, certa transició amb l’entorn 

(de més a menys segons la proximitat amb la nova plaça i les preexistències).

En el cas del vapor Codina, tot i el gran canvi d’escala al perímetre de l’antic recinte, la seqüència de nous espais públics, la 
conservació de part de l’antic edifici, la proximitat a la gran Via i els canvis d’escala de la pròpia intervenció, fan que el conjunt 

sigui força equilibrat tot i que a la banda del carrer Tres Creus (nord) l’escala podria haver estat més mesurada.

El cas Buixeda Nou, pensem que en canvi va més lligat a un rendiment econòmic de la nova construcció que no pas a una 
reflexió en els guanys per part de la ciutat de mantenir-ne un antic recinte (actualment una escola infantil).  Respon a l’última 
època i, com hem vist en altres casos, el manteniment d’alguna preexistència va lligat sempre a un increment edificatori molt 
important.

Cal Baciana es transforma en la segona època. Aquí l’aportació principal és l’espai públic. Com en casos similars, l’escala 

< Fig.117 Vapor Codina. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

< Fig.118 Vapor Buixeda Nou. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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és totalment nova. La reflexió és quina proporció és l’adient. La proximitat amb la gran Via pot justificar la nova escala, però 
altre cop manca diàleg amb l’entorn i sembla més aviat un càlcul de densitats que no pas una reflexió coordinada de la nova 

ciutat que s’està construint.

III.III // ELS ESPAIS TRANSFORMATS I LA CIUTAT //

Fins ara hem insistit en dues afectacions principals en les transformacions de la ciutat indústrial: la barreja d’usos i la proporció 
de l’escala. També pensem que és interessant considerar la ciutat indústrial com a xarxa de vapors i en quin sentit això ha 
estat present en les diverses intervencions sobre els antics recintes indústrials. Intentarem entendre el vapor més enllà dels 
límits més propers. Veure-ho així ens permet comprovar quines han estat les noves aportacions a la ciutat després de revisar-
ne les aportacions a nivell més local. Aquest fet, pot fer-nos entendre millor el valor i l’encert dels canvis produïts.

L’anàlisi ajuda també a revisar els trets principals de les conservacions (conservació, ús i escala) en  relació al context i 
treure’n conclusions particulars. Prendrem com a dades principals la lectura de la xarxa prèvia de vapors, la relació que 
trobem en alguns vapors agrupats i la posició relativa de cada vapor respecte al conjunt.

// La xarxa dels vapors //

Els vapors poden llegir-se com una xarxa. Si fem una ullada als primers plànols podem establir que els vapors formen una 
anella en l’entorn de l’eixample indústrial i unes incisions en els principals carrers d’accés (Rambla i carrer Tres Creus).

> Fig.119 Vapor de Cal Beciana. Fotoplà 1940 / 
Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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Donades les mides que ocupen els recintes indústrials en el conjunt de la trama urbana, quan parlem de transformacions, 
podríem dir que es tracta d’una trama d’oportunitat de primer ordre. Tractant-se d’una superfície d’una proporció d’un quart 

de l’ocupada sembla pertinent que ens trobem davant un repte important de ciutat post indústrial.

Aquesta trama d’oportunitat, tenint en compte les diferents vicissituds per les quals passa la ciutat, podria ben bé ser la 
solució a tots els problemes: equipaments, espai públic, vivenda, connectivitat, etc. Efectivament, la xarxa pot ser l’element 

de projecte bàsic per a poder establir les complicitats que requereix una ciutat. Des de la localització dels equipaments a 

les zones de necessari augment de densitat o la necessitat d’un espai públic. I amb tot plegat, la consideració del paper del 
patrimóni sobre el que es treballa: la xarxa no es presenta com un full en blanc.

Com hem vist, la diversitat de solucions donada a les transformacions sembla una resposta local a una solució global. La 
heterogeneïtat de les propostes poden fer-nos veure si hi ha alguna raó de fons que ens ajudi a tornar a llegir la xarxa a la 
ciutat post indústrial en els últims estadis de consolidació.

// Xarxa d’usos introduïts a l’eixample dins de la xarxa de vapors //

Ja hem examinat des de la perspectiva de l’ús quin és l’estat actual. Si prenem aquest anàlisi i el dibuixem com una xarxa 
comprovem que el resultat ens mostra la desaparició de gran part de la xarxa.

Des del punt de vista patrimónial, podem fer una lectura més completa de la xarxa. Però si ens endinsem en ella, veiem que 
ha quedat reduïda a la lectura anecdòtica de les xemeneies. Sembla que són l’element estel•lar de les transformacions. La 
ciutat compta amb un plànol, que hem utilitzat en el transcurs del treball, on es mostra un catàleg de les diferents xemeneies. 

És un recull oficial del que era la antiga xarxa. Ja hem esmentat que les diferents posicions en què contemplem les xemeneies 
fan que en alguns casos quedin exposades amb gran encert (com a vertaders nous punts de referència) i, en la majoria de 
casos, com elements que poden percebre’s com a molestos, com atabalats per les noves edificacions. Es tracta d’un exercici 
d’esculturitzar les xemeneies i, essent tant diferents les transformacions, és com si l’escultura hagués quedat massa petita o 

massa grossa per l’espai que ocupa.
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Gràfic 6. Relació entre recintes industrials.
Font: Elaboració pròpia.
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Fig.120 Fotoplà 1940. Àmbit d’estudi amb recintes 
industrials seleccionats.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

Llistat “Fabriques i 
establiments amb força 
de vapor a Sabadell 
1838-1915. Esteve Deu.

Industries localitzades. 
Elaboració pròpia.
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Fig.121 Fotoplà 1940. Àmbit d’estudi amb recintes 
industrials de ús diferent al residencial.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

Recintes industrials d’ús 
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// Vapors agrupats //

Una altra lectura que pensem que és important és la consideració de l’agrupació de vapors. En molts casos els vapors es 

troben agrupats. Són situacions que presenten un repte important previ a la seva transformació. A banda de la lectura en xarxa 
del conjunt de la ciutat postindústrial, que pot propiciar intervencions coordinades i de gran valor a la ciutat, la circumstància 
de trobar-nos grans superfícies unides o pròximes podria facilitar la inclusió de nous centres d’atenció ciutadana. Això seria 

possible, repetim, si no fos pel tractament individualitzat de les peces.

Un cas singular és el que hem vist dels vapors Buixeda Vell i Gran Cotó. Tractant-se de dues peces contigües, sembla que 
hagués estat un dels punts de transformació més atractius de la xarxa: tant per mida com per disposició (en un punt aïllat de 

l’eixample). Amb tot, com hem vist, no es tracta més que de la suma de dues operacions que tenen poc en comú. Cal veure 

en el context del que diem que torna a ser, des del punt de vista de la ciutat en xarxa, una gran oportunitat perduda.

Aquest i d’altres exemples ens ensenyen que la ciutat com a xarxa ha estat un element que s’ha deixat de banda.

Les transformacions són aïllades i autònomes i això fa que avui no puguem llegir el conjunt com una xarxa, en el sentit que 
puguem veure-les com a elements connectats o amb complicitats compartides. Una opció per tal d’evitar que es pugui repetir 
una manca d’aquest tipus de lectura, és la supeditació de les transformacions a un pla general que combini les accions 
patrimónials amb les necessitats ciutadanes. Aquesta lectura de conjunt hagués pogut donar una nova ciutat post indústrial, 
segurament més conscient del valor patrimónial de cada localització, alhora que, fent una adequada lectura de necessitats, 
la nova xarxa fes de nou lligam de ciutat, en consolidés la unitat necessària de l’estructura urbana i deixés per a futures 
generacions el valor d’una ciutat formada des de la història de la producció indústrial.

Pensem que el tracte dels vapors com a conjunt agrupat presenta un repte i un projecte de ciutat més interessant per a la 
ciutat i pel patrimóni. Sembla que en el discurs normatiu i en les accions des de l’administració s’hagi volgut enfrontar ambdós 
conceptes però pensem que és ben bé al contrari si es considera l’acció urbana des del punt de vista que estem defensant.
Es pot prescindir de fer una hipòtesi de treball sobre la base del que esmentem, però només cal fer una ullada al plànol de 
l’estat previ de les transformacions per adonar-nos-en de les possibilitats de creure’s la potència d’una transformació del 
conjunt.
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Fig.122 Fotoplà 1940. Àmbit d’estudi amb recintes 
industrials agrupats.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

Recintes industrials agrupats
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La localització de la transformació respecte al conjunt de la ciutat.

Sabadell és una ciutat mitjana amb una població d’uns 200.000 habitants (130.000 al principi de les transformacions) Si 

ens fixem en l’aparent dispersió dels recintes indústrials del plànol general una de les primeres observacions pot ser la de 

considerar que, segons la proximitat al nucli de la població, la transformació pot gaudir de més o menys atractiu. Tot i així, 
podem dir que qualsevol dels emplaçaments són certament privilegiats; són tots al mig de la ciutat i, per tant, cadascú per 
si mateix és un lloc interessant i privilegiat. Sí que hi ha espais on de manera més natural una transformació pot ser més 
fàcilment absorbida per la ciutat i, en altres àrees, la seva integració requerirà més temps o el seu encaix demanarà més cura.

El que està clar és que siguin localitzacions properes a les estacions principals de tren, siguin en un entorn residencial on 
aparentment no hi passa res, o a les proximitats d’una via ràpida, cada transformació és un gran projecte urbà que té unes 
repercussions pel futur de la ciutat.

Pel que fa a l’espai públic que pot aportar cada cas, és important veure en quin sentit serà aprofitat. Recordem que es tracta 
d’intervenir en la ciutat construïda i, per tant, de noves aportacions a l’espai públic existent. Els casos estudiats, ens permeten 
afirmar que en la majoria dels casos, l’espai públic resultant ha estat un residu necessari per a cada projecte particular: és 
a dir, cada transformació ha emprat l’espai públic com a element per a justificar les alçades de les edificacions establertes, 
els necessaris espais entre els nous edificis. El fet és que aquesta estratègia deixa espais públics molt desiguals. Els casos 
on la qüestió de l’espai públic ha representat un guany per la ciutat, coincideix amb la inclusió d’algun equipament. En 
aquests casos, la mida, les distàncies amb l’entorn, fan que aquest espai actuï com a connector amb la ciutat introduint el 
nou equipament en l’entorn existent.

La complicitat del nou espai públic transformat també té a veure amb la proximitat a una via important, la presència 
Fig.124 Fotoplà actual. Vapor del Gran Coto i Vapor 
Buixeda Nou. Vapor Badia. 
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.123 Vapor del Gran Coto i Vapor Buixeda 
Nou. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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d’equipaments existents, una estació. Cadascun d’aquests elements facilita l’èxit de cada cas.

El tema de l’ús també és fonamental en la qüestió de la connectivitat o relació entre les diferents operacions. El fet que estem 

davant d’un canvi, o d’una intenció de canvi, en el model de ciutat (de ser referent indústrial a ser referent de serveis) la 
lectura en xarxa, es facilita enormement si hi ha una racionalitat global coordinada en les respostes.

Cal tenir en compte, però, que abans d’iniciar-se la transformació, la mort dels vapors provoca un primer efecte: l’aparició 

de buits a la ciutat. Aquesta ‘xarxa de buits’ provoca un efecte secundari important que és l’aïllament o, com a mínim, la 
discontinuïtat de la ciutat i una sensació de zones ‘fantasma’. Per això, en un primer moment, es fa una lectura optimista de 
les transformacions davant l’evident pas del no res a alguna cosa. Ara veiem que aquests canvis, per si mateixos, no cusen 

necessàriament la ciutat. Requereixen elements complementaris.

Un exemple bo de l’èxit de teixir la ciutat, de tornar a connectar-la és la gran operació que uneix el recinte Firal i el centre de 
la ciutat. En realitat es tracta principalment de tres operacions independents: la Fira, el vapor Badia i el vapor Sampere. La 
ubicació d’aquests recintes no és pas casual. Es tracta d’un traçat vital en l’època indústrial ja que unia el centre amb l’estació 
de ferrocarrils de mercaderies i passatgers. 

Per una banda tenim la ubicació a l’antic vapor Badia, la transformació es basa en la incorporació de la nova biblioteca 
municipal. Realment genera un nou centre d’activitat a la zona que amb el buidatge indústrial havia passat a ser un carrer de 
pas per anar de l’estació de Renfe al centre de la ciutat. La transformació inclou nous edificis, tal com passa a la majoria dels 
casos. Però deixa una plaça vinculada a l’eix que fa d’atri del nou equipament.

< Fig.125 Vapor Badia. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.



96

// CIUTAT POSTINDUSTRIAL

Això ha fet que se’n beneficiés una altra intervenció propera: el vapor Sempere. Aquest vapor ha obert una botiga Abacus; 

amb tot, a l’entorn hi ha inclòs nombroses ofertes d’hoteleria, papereria...i algunes oficines han decidit instal•lar-se en els 

baixos dels nous edificis de l’entorn. 

Per últim, a l’altra banda de la Gran Via, el nou recinte Firal ha fet més propera a la ciutat tota la zona de ‘l’altra banda’ de la 
Gran Via i la relació amb els antics vapors Badia i Sempere, en són bastant culpables. I tot plegat podem dir que representa 
un exemple del que vol dir transformar la ciutat, transcendir la pròpia intervenció local sobre un vapor, teixir sobre el que ja 
havia estat filat.

Una coincidència en les tres transformacions és la decisió de mantenir part de l’edificació existent. Podem dir que són 
exemples on coincideix l’èxit amb la preservació patrimónial. tot i així, com hem dit anteriorment, pensem que la preservació 
podria haver estat més àmplia i no pensem que la densificació d’habitatges hagi estat proporcionada.

Més al sud de la gran Via hi trobem els Docks. El fenomen que hi trobem és similar. La transformació se centra en un canvi 

> Fig.126 Vapor Sampere. Fotoplà 1940 / Fotoplà 
actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.

> Fig.127 Recinte Fira. Fotoplà 1940 / Fotoplà actual 
/Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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d’ús: nova escola de disseny. A mig camí hi trobem el vapor Fills d’Esteve Serra on també s’opta per un canvi d’ús: en aquest 
cas dependències municipals. El lligam en la localització ha garantit força l’activitat de l’àmbit i ha repercutit positivament en 

l’entorn d’habitatges.

Una altra operació interessant en aquesta línia és la transformació conjunta que ja hem analitzat dels vapors d’en Folguera 
i d’en Palà. Es tracta de dos petits vapors del centre de mida menor que podrien considerar agrupats, però de poca entitat. 

Abans de la seva transformació, ocupen un lloc dintre d’una illa de proporcions més grans a les de l’entorn generant algunes 

dificultats de connexió i entre les illes veïnes. La interrupció del carrer fa palesa aquesta situació.

Fruit de la transformació s’opta per donar continuïtat al carrer, tot i que ho fa optant per una plaça d’ús exclusiu per a vianants. 
S’inclou un centre d’atenció primària, un aparcament i genera activitats en els baixos del nou edifici d’habitatges de la nova 
transformació. Pensem que es tracta d’una altra mostra d’intervenció d’èxit ja que llegeix correctament l’entorn i en dóna 
resposta. Una altra cosa és veure si l’escala de les noves edificacions és adient.
Pensem que aquests casos són els més clars del que representa transcendir la pròpia transformació. Són exemple que es 
pot transformar donant un sentit nou a l’estructura indústrial. És a dir que són noves lectures paral•leles del fenomen i són 
garantia d’una bona solució. L’opció més comuna és esborrar el passat. Es podria dir que els casos esmentats es troben 
en llocs de centralitat urbana però penso que ho són pel sentit en què s’ha transformat. A més els Docks són més aviat a la 
‘perifèria’ i per tant exclou el discurs de proximitat al centre.
Per això podem dir que l’omissió a la referència de la ciutat com  a conjunt ha estat darrera de la majoria d’operacions i és per 
això que les característiques principals són: construcció d’habitatges, eixamplament de voreres, i en algun cas equipament. 
Però en no fer referència al nou teixit a partir de l’antic, són operacions amb poca força, amb poca capacitat dinamitzadora i 
per això de desigual èxit urbà. En resum, ens apareixen com a operacions de suma i no d’integració.

< Fig.128 Vapor d’en Folquera i Palà. Fotoplà 1940 
/ Fotoplà actual /Bing Maps.
Font: ICC. Elaboració pròpia.
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En l’anàlisi duta a terme hem fet un recorregut de l’àmbit particular de cada transformació a un més general. Intencionadament 
s’ha buscat un paral·lelisme entre la manera de fer i construir la ciutat industrial i la ciutat postindustrial en el cas de Sabadell.

Per entendre millor el fenomen que s’ha produït en el canvi de la ciutat industrial a la postindustrial, ens sembla que les 
conclusions s’han de fer en l’ordre invers: del més general al més particular.

No hi ha hagut un projecte de ciutat postindustrial on s’hagi previst la inclusió de la ciutat industrial i del seu patrimoni. Ha 

estat el gran absent en la discussió de la construcció de la nova ciutat. El planejament ha consolidat propostes antigues de 
la ciutat (Eix Macià, nous parcs...) però ha donat l’esquena al seu passat.

Hem vist possibles estratègies en la inclusió del patrimoni. La consideració dels vapors com a xarxa sobre la qual construir 
una nova identitat. La lectura dels vapors agrupats com a elements de potència urbana amb prou entitat per a la localització 
de noves peces necessàries. Tot plegat representen oportunitats perdudes. I també hem vist localitzacions aprofitades per a 
situar elements de dinamització urbana.

Com a conseqüència de tot això, la ciutat no ha incorporat al seu discurs la consideració dels canvis d’escala, d’usos i la 
conservació de preexistències d’una manera global.

La fragmentació és la primera causa en la impossibilitat de llegir la ciutat fàbrica del passat. Aquest fet queda confirmat amb 
l’anàlisi realitzada del planejament que ha dirigit la configuració de la nova ciutat.

Efectivament, en fragmentar, el planejament ha estat la causa principal de l’eliminació del patrimoni industrial.

En l’àmbit dels plans d’ordenació i la seva aplicació s’ha propiciat la progressiva desaparició dels grans artefactes industrials. 
Inicialment són vistos pel planejament com a una oportunitat de canviar la ciutat incorporant equipaments i espai públic. Sens 
dubte hi ha una gran ambició de fer ciutat, però passa, quasi necessàriament, per prescindir del passat industrial.

IV // CONCLUSIONS
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Gràfic 7. Aportacions a la ciutat.
Font: Eleboració pròpia.
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En la visió de l’element industrial com a patrimoni hi trobem contradiccions, tant en la manera en què es fa el catàleg com 

en el retard en les accions. La ciutat triga a concretar la defensa del patrimoni industrial. La pobresa de contingut (amb 

variacions i omissions en els diferents plans patrimonials) i la falta d’un mètode eficaç per al desenvolupament d’intervencions 
en el patrimoni, obren la porta a la desaparició dels vapors. El que més crida l’atenció és la diferent ambició que regna en 
cada etapa: molt interès inicial, desinterès durant les transformacions i, finalment, una tornada a l’interès inicial (o més encara) 

en el moment en què ja s’han produït les transformacions.

L’omissió dels elements patrimonials en el projecte de ciutat ha propiciat, quan els trobem, el seu actual paper secundari o 
anecdòtic.

Una barreja de falta d’ambició, una visió superficial, pragmàtica, les generalitats i el desinterès pràctic en el desenvolupament 
d’un projecte patrimonial global han dut a un planejament que prescindeix del patrimoni quan vol fer ciutat com si de dos 
enemics es tractés.

Amb la pèrdua d’una gran oportunitat i d’un llegat històric, queda palès el paper de l’administració en la difusió i preservació 
del patrimoni existent. El turisme, la pertinença a xarxes de difusió cultural, entre d’altres, són claus en la transmissió del 
coneixement i posada en valor del patrimoni. Aquí hi trobem també manca de protagonisme.

L’aplicació dels diferents plans urbans marquen el caràcter final de les transformacions. Quan es tracta de patrimoni industrial 
la clau és veure de quina manera interactuen. Aquí hem analitzat les complicitats.

La reutilització de les indústries, vivendes o equipaments de la ciutat industrial és la fórmula que ha permès amb més èxit la 
integració del passat industrial a la nova ciutat de serveis. A la majoria dels casos no ha representat massa problemes i la 
seva reforma ha posat en valor l’àmbit més proper a les intervencions així com una percepció positiva per part del ciutadà.

La conservació d’algun element o la conservació patrimonial n’és el següent grau en la preservació. Davant la sistemàtica 
esborrada del passat és l’eina més emprada per a evitar la desaparició total. En ser elements aïllats envoltats de modernes 
intervencions, el resultat és molt desigual: podem trobar xemeneies presidint una plaça o estrenyent encara més la separació 
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entre dos edificis nous d’habitatge; o trobar-nos un petit recinte de màquines de vapor amb prou feines reconeixible ocupant 
un punt imprecís de l’espai públic i fragmentant-lo.

En canvi, l’eliminació de qualsevol traça industrial ha estat l’operació més comuna. En casos puntuals la substitució del 
patrimoni industrial ha representat la inclusió d’algun equipament o plaça. Però en la majoria de casos podem trobar-nos amb 
un nou tipus edificatori, aliè a l’entorn. Sempre veiem maneres d’aconseguir el mateix per a la ciutat quan veiem casos on 

s’opta per propostes conservatives i clares.

Si alguna cosa tenia de característic la ciutat industrial era la barreja d’usos i el que allò representava en les seves diferents 
dimensions (econòmicament, de mobilitat, etc). Aquí veiem resultats desiguals: en alguns casos s’altera l’ús per un altre 

d’equivalent (comercial, equipament) i en d’altres el nou ús s’assimila a l’entorn. Segons el cas, la ciutat també canvia en les 
diverses dimensions.

També hem revisat la qüestió de l’escala. La ciutat industrial, encara que diversa en els seus tipus edificatoris, és principalment 
regular en  l’escala. La introducció de nous índex d’edificabilitat i ocupacions han suposat una alteració del teixit que va més 
enllà de l’àmbit de la pròpia intervenció. La lectura d’aquest fet fa que ens adonem de les diferents ruptures o complicitats 
que accentuen la destrucció del passat o la integració al present.

Podem afegir que són molts els factors que determinen la millora d’una ciutat a partir de la transformació dels seus antics 
recintes industrials. En realitat pensem que un sol factor no determina l’èxit de l’operació. Però el que siíque podem comprovar 
és que la preservació del passat no només és la transmissió d’un llegat sinó que permet també tenir un projecte de futur.

Encara podríem dir que Sabadell  ha optat més aviat per un futur sense passat, tot i que encara queda marge per a no oblidar 
el passat que queda i  pot incorporar-lo al futur.
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// MES ENLLÀ D’AQUESTA RECERCA //

Aquest treball m’ha donat un coneixement més profund dels canvis produïts a la ciutat industrial. He entès alguna cosa més 
dels canvis de l’últim segle i les de les causes que els han produït.

Quan plantejo el seguiment d’aquesta recerca, veig dos camins que m’agradaria prendre.

El primer i més inmediat és aprofundir en l’estudi que he iniciat; buscant de sistematitzar una mica millor el que dic, analitzar 
alguns aspectes amb el rigor d’altres camps de recerca (geografia, economia) per a fer més entenedor el que acompanya al 

fenomen postindustrial. Per altra banda, m’adono que es pot aprofunidr més en la representació gràfica de la recerca, fet que 

faria més entenedor el discurs i segurament donaria més dades interessants per a ser reflectides en la reflexió.

Per altra banda, trobo interessant eixamplar l’àmbit de la recerca buscant casos representatius en l’àmbit anglès i americà. 
Són pioners en aquests camps i estudiar amb detall exemples representatius juntament amb alguns dels presentats podria 
ser fructífer. Aquesta recerca podria anar vinculada a una tasca gràfica comparativa que donaria llums a noves conclusions 
o, si més no, ajudaria a fer un discurs més coherent i complet.
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NUMERACIÓ PRÒPIA 32

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

34

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1880

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Codina

ADREÇA Blasco de Garay 
17-21

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual/Pendent

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Residencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Departament 
Municipal

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

36

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

-

VAPOR D’EN CODINA
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NUMERACIÓ PRÒPIA 78

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

B

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1912

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor Sampere

ADREÇA Tres Creus

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Residencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça i terciari

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

-

VAPOR SAMPERE
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NUMERACIÓ PRÒPIA 82

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

F

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1897-1916

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Condicionaments 
i Docs

ADREÇA Gran Via

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ Abans de 1989

TIPUS DE CONSERVACIÓ Total

NOU ÚS Equipament

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Igual

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Escola ESDI

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

5

ACONDICIONAMENTS I DOCKS
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NUMERACIÓ PRÒPIA 4

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

4

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1843

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Pissit

ADREÇA Montserrat 7, 
Alemanya 4-12

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual/Pendent

TIPUS DE CONSERVACIÓ Total

NOU ÚS Equipament

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Igual

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Museu d’Història de 
la Ciutat

XARXA No

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

44

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

31

VAPOR D’EN PISSIT
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NUMERACIÓ PRÒPIA 20

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

22

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1868

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Badia

ADREÇA Estació 58-62
Tres Creus-Casanovas

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Residencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça i equipament
Biblioteca

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

-

VAPOR BADIA
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NUMERACIÓ PRÒPIA 8

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

8

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1853

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor Buixeda Vell

ADREÇA Sant Pau 117 
Cervantes / Alemanya

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Recidencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça i equipament: 
Cultural(Museu Tèxtil)

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

35

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

30

VAPOR BUIXEDA VELL
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NUMERACIÓ PRÒPIA 5

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

5

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1844

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Folguera

ADREÇA Sant Pau 28-34

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Residencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça i equipament 
CAP Centre

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

-

VAPOR DE FOLGUERA I SOLER
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NUMERACIÓ PRÒPIA 13

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

14

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1844

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Palà

ADREÇA Sant Oleguer 75-77 
Felix Amat 29-45

SECTOR PRODUCTIU Cotó

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ Abans de 1989

TIPUS DE CONSERVACIÓ Parcial

NOU ÚS Recidencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Equipament: Escola 
i Conservatori

XARXA No

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

43

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

11

VAPOR D’EN PALÀ
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NUMERACIÓ PRÒPIA 91

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

P

FUNDACIÓ O NOTÍCIA ND

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL LLORENÇ i TORRA

ADREÇA Pau Claris 
 Reina Eleonor

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ 1990-1999

TIPUS DE CONSERVACIÓ Substitució de 
preexistències

NOU ÚS Residencial

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL MESTRE 35

VAPOR DE LLORENÇ I TORRA
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NUMERACIÓ PRÒPIA 33

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

36

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1881

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor de l’Esmolet

ADREÇA Jovellanos 25-41 

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Si 

ANY DE TRANSFORMACIÓ Abans 1989

TIPUS DE CONSERVACIÓ Substitució de 
preexistències

NOU ÚS Residencial i altres

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Igual

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça i equipament

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

-

VAPOR DE L’ESMOLET
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NUMERACIÓ PRÒPIA 94

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

R

FUNDACIÓ O NOTÍCIA ND

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Manel Gorina

ADREÇA St.Miquel/St.Maties

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Transformat

ANY DE TRANSFORMACIÓ Abans de 1989

TIPUS DE CONSERVACIÓ Substitució de 
preexistències

NOU ÚS Residencial

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Igual

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Plaça

XARXA No

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

42

VAPOR DE MANEL GORINA
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NUMERACIÓ PRÒPIA 14

NUMERACIÓ SEGONS PLÀNOL 
1916 ACTUALITZAT PER ESTEVE 
DEU 1994

15

FUNDACIÓ O NOTÍCIA 1857

NOM DEL RECINTE INDUSTRIAL Vapor d’en Borrell

ADREÇA Borrell 21-42 

SECTOR PRODUCTIU Llana

ESTAT DE LA TRANSFORMACIÓ Pendent de transf. 

ANY DE TRANSFORMACIÓ 2000-Actual/Pendent

TIPUS DE CONSERVACIÓ Substitució de 
preexistències

NOU ÚS Residencial

ESCALA FINAL DE LA 
TRANSFORMACIÓ

Diferent

APORTACIÓ A LA 
CIUTAT 

Cap

XARXA Si

NUMERACIÓ SEGONS ‘MAPA DE 
LOCALITZACIÓ DE LES XEMENEIES 
CONSERVADES A SABADELL’

-

NUMERACIÓ TESINA ORIOL 
MESTRE

8

VAPOR D’EN BORRELL
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