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Evolució de la zona
CAN FATJÓ DELS AURONS

A principis de segle, la gran majoria de la comarca es dedicava a l’agricultura. Les masies 
de la zona, on ja hi són la de Can Fatjó i el Castell de XXX, es reparteixen el territori que 
les envolta, ocupat principalment per camps de conreu de secà i bosc.  
El ferrocarril, que porta més de 50 anys en funcionament, parteix la comarca en dos, 
tot i que es mantenen les connexions de camins bàsics. 

La construcció de l’Autopista del Mediterrani (actualment AP7) causa un gran im-
pacte a la comarca. Les empreses, en un principi de caràcter familiar i local, adquireixen 
una projecció a molta més gran escala, i la facilitat de transport fa que creixin conside-
rablement. Per altre banda, l’impacte medioambiental i ecològic que genera aquesta via 
de circulació ràpida deixa la comarca encara més fragmentada, i a Can Fatjó dels Aurons 
aïllat entre infraestructures. 
L’empresa ALMAR amplia el número de naus, així com el volum de negoci i la superfície 
d’extracció d’argila. La discontinuïtat que provoca l’argilera ja comença a ser notable i 
aixeca les primeres veus de disconformitat entre els veïns.

Just abans del trencament de la bombolla inmobiliària, les empreses argileres es tro-
ben en temps de màxima expansió. Amb el ritme que es constreix, ALMAR i la resta 
d’empreses de la zona es troben a ple rendiment. És per això que la superfície d’extrac-
ció s’amplia fins al seu límit, arribant fins al bosc i a tocar de les vies de ferrocarrils. 
Als voltants de Can Fatjó, la construcció d’una nova carretera, que permet la connexió 
còmode amb Bellaterra, i la presència d’universitats i empreses fan que la zona es reva-
loritzi. L’ampliació de la B-30 també augmenta el trànsit i la repercussió de l’empresa a 
gran escala.

La crisis econòmica té un impacte molt fort sobre les empreses argileres. La majoria han 
de tancar, reduïr plantilla o bé reconvertir-se per tal de seguir endavant. El cas d’ALMAR, 
s’obta per llogar la zona d’explotació a l’empresa del sr. Puigfell, que inicia la conversió 
de l’argilera en un futur abocador de tipus II. Es construeixen nivells i un entramat de 
camins per al pas de camions, i es consoliden els terraplens per tal de poder introduïr 
el nou ús. 
Pressions veïnals i de grups ecologistes, així com la poca popularitat que tenia el projecte 
i els problemes a l’abocador Elena, fan que finalment es tiri enrere la proposta.
Actualment, les naus es lloguen per usos diversos mentre que l’argilera resta abandonada 
en espera d’un nou ús.

A partir dels anys 50, el motor econòmic de la zona comença a canviar cap al sector 
industrial, tot i que l’agricultura segueix tenint un paper destacat. 
És en aquesta època quan, després d’uns anàlisis geològics que indiquen la gran presència 
d’argila a la zona, comença l’aventura de l’extracció d’argila a Can Fatjó dels Aurons. 
Aquesta extracció es realitzava paral·lelament a la explotació dels camps de conreu.

El sector de la construcció es troba en una època de gran creixement, i el negoci de 
l’argilera cada cop és més important. Al llarg de tot el territori s’inicien nombroses 
empreses dedicades a aquest sector, i Can Fatjó dels Aurons no n’és cap excepció. Es 
construeix la primera nau industrial per al tractament de l’argila, i l’empresa ALMAR 
comença amb la confecció de productes ceràmics.


