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[1910-1912] La Electra Industrial 
(Societat Regular Col·lectiva Gibert Junyent) 
[1912-1919] La Electra Industrial
[1919-1936] La Electra Industrial, SA
[1936-1938] La Electra Industrial EC
[1939-1961] La Electra Industrial, SA
[1961-1968] AEG Industrial, SA
[1968-1980] AEG Ibérica de Electricidad, SA
[1981-1998] AEG Fábrica de Motores, SA
[1999-2005] AEG Electric Motors, SA

L’AEG ha estat una de les empreses més grans de Terrassa, per on van 
passar milers de terrassencs i terrassenques, i treballadors de tota la 
comarca (arribant a tenir 1.800 treballadors). Ha estat una empresa que 
ha identificat moltes famílies, i tota la ciutat l’ha reconeguda i sentida 
com a pròpia. 

Per aquest motiu, recuperar el patrimoni de les empreses és fer un 
exercici de memòria històrica. La memòria del món del treball, de 
l’evolució tecnològica, de les relacions laborals i sindicals, de la transfor-
mació i modernització de les fàbriques i les indústries i, en el cas de 
l’AEG, és un homenatge a totes les persones que hi varen treballar.

“ la Terrassa roja”
Dels anys 70 als 90 contínues crisis i recessions fan que se succeeixin els expedients de regulació i 
s’incrementin les protestes dels treballadors. El sistema fabril havia substituit la vella producció 
artesanal i la societat es polaritzà en dos grans grups: burgesia i proletariat, les condicions de vida i 
treball d’obrers i patrons eren força diferents. Van caldre molts anys de reivindicacions, lluites i diàlegs 
per escurçar la gran distància que separava les condicions de vida d’uns i altres.

El nou edifici, substitueix el que l’empresa tenia al carrer Pantà.

L’Electra 
L’any 1910 Josep Gibert i Escudé i Joan Junyent i Benet funden 
l’empresa La Electra Industrial. Durant els anys 20 i 30, L’empresa, 
viu una etapa d’expansió, aprofitant el gran moment de canvi que 
suposà la substitució de l’energia del vapor pels motors elèctrics. 
L’empresa, gaudia de gran prestigi i d’un important reconeixement 
nacional, fins els temps de la 2a República on s’inicia una nova 
etapa de recessió.

L’AEG
El febrer de 1939 el grup alemany AEG compra la majoria 
de les accions i convertint-se en l’AEG Ibérica de Electrici-
dad. El mateix any, l’empresa adquireix noves parcel·les 
per a construir-hi degut al moment de gran creixement.
Entre 1950 i 60 l’empresa seguí augmentant la superfície 
de les instal·lacions i incrementant el nombre de treballa-
dors, per als quals creà un edifici social on hi havia el 
servei mèdic, els menjadors, la cuina, la sala de reunions, 
vestidors i dutxes, el garatge i la porteria.

El present 
Després d’anys de diversos propietaris i absorbcions, l’empresa presentà concurs de creditors l’any 
2004 i tancà definitivament les portes el desembre del 2005. Els terrenys de l’antiga fàbrica a la 
carretera de Castellar es van vendre al grup Inmobiliaria Colonial. 
Actualment, la parcel·la es veu afectada pel PMU AEG on l’ajuntament conjuntament amb l’inmobi-
liària, preveu convertir la zona en teixit residencial i terciari amb l’inclusió de tres grans equipaments.

Estat actual

A l’actualitat, la Nau C, és la única nau del 
conjunt AEG que es conserva integrament 
en peu. Aquest fet és el que otorga a la 
nau del projecte, d’un alt valor arquitectò-
nic i simbòlic. I que pertant, mereix la 
pena fer especial atenció a les preexistèn-
cies, i realitzar un projecte de rehabilitació 
el més conservador possible d’acord a 
aquestes vestigis existents.

30
.1

0

7.50

Característiques formals:

- VOLUM LINEAL: 120X30m
- DOS COSSOS ALLARGATS DE DIFERENTS ALÇADES
- COBERTA PLANA
- GRAN PÒRTICS DE 30 M FORMAT PER 2 VANS DE FORMIGÓ ARMAT
- PILARS ACARTELATS I BIGUES DE CANTELL
- FAÇANES D’OBRA VISTA ENSENYANT EL MÒDUL ESTRUCTURAL
- BIGUES PER A PONT GRUA AMB GRAN CAPACITAT DE CÀRREGA
- GRANS PANYS DE VIDRE MUNTATS SOBRE ESTRUCTURA RETICULAR D’ACER
- MOLT BONA IL·LUMINACIÓ NATURAL
-ESTRUCTURA NETA, POTENT AMB CARÀCTER
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ELEMENTS SIGNIFICATIUS:

VOLUM/ ESPAI INTERIOR

ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

L’EDIFICI ACTUAL
La Nau C
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C/ Josep Tapioles (rodat)
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C/ dels Motors  (peatonal)

C/ Josep Tapioles (rodat)

C/ dels Motors  (peatonal)


