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HISTÒRIA.

PATRIMONI HISTÒRIC DE SANT ANDREU.

 La Fabra i Coats és una part fonamental del barri de Sant Andreu i un punt clau per 
entendre la seva història.

 FUNDADA L’ANY 1837 per Ferran Puig i Gibert amb el nom d’EL VAPOR DE FIL, l’establiment 
de la fàbrica a Sant Andreu va esdevenir un signe clar del pas d’una societat agrícola, que aprofitava el 
Rec Comtal pels seus conreus, a una de nova destinada a la indústria.

 Puig i Gilabert dirigí l’empresa associat amb el seu gendre, Camil Fabra i Montanills, sota el nom 
de Camil Fabra i Cia i dedicada completament a la fabricació de filats i torçats de lli.

 Per la seva banda, a Escòcia, un empresari anomenat James Clark i la família dels Coats dominaven 
el 80% de la producció de fil per a cosir a Gran Bretanya, èxit professional que va donar-los la possibilitat 
d’expandir la seva empresa cap al Japó, Mèxic, Europa i fins i tot a Catalunya.

 AL 1903 els “Sucesores de Fabra y Portabella”, els directius de la fàbrica catalana en aquella 
època, van signar un acord de fusió amb Clark que va donar com a resultat la “COMPAÑÍA ANÓNIMA 
HILATURAS DE FABRA Y COATS”, esdeveniment important que va suposar la primera inversió 
estrangera a l’economia industrial catalana.

 Des d’aquest moment, la història de la Fabra i Coats és una història d’èxits que podem veure a la 
contínua ampliació de la fàbrica amb l’annexionament de nous espais, com Ca l’Alzina, al carrer Gran i 
la diversificació de la seva producció, que es va ampliar amb gèneres de punt, popelín per les camises, 
roba de gavardina, roba de texans, mitjons, mitges…

LA NAU G.

ESTUDI DE VALORACIÓ HISTÒRICO ARQUITECTÒNICA DEL CONJUNT.

 La setena estructura se situa en paral·lel tot seguint l’actual carrer de Parellada. Destinada a 
magatzem de fil cru i al procés de tenyit, disposa del mur perimetral més meridional situat a tocar un mur 
de paredat comú, aproximadament de més de tres metres d’alçada, que delimitava el curs del torrent 
d’Estadella que transcorria per l’actual traçat del carrer de Parellada. Aquest mur és l’únic d’aquestes 
característiques que es conserva a Sant Andreu.

ESPAIS RECOBRATS.

ELS NOUS USOS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL CATALÀ.

 Aquesta és una actuació que es va iniciar l’any 2005, quan l’AJUNTAMENT VA ADQUIRIR ELS 
TERRENYS DE FABRA I COATS a Renta Corporación i que ha de venir a suposar guanyar per a la ciutat 
i per al districte de Sant Andreu 31.000 m2 que es destinaran a usos educatius, associatius, assistencial, 
habitatges, zones verdes i el projecte cultural més potent de la ciutat, encapçalat per la Fàbrica de 
Creació i el Centre d’Interpretació del Treball del Patrimoni Industrial. 

 Així mateix, amb aquesta operació l’Ajuntament de Barcelona assegura la preservació del conjunt 
format per una dotzena d’EDIFICIS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE 
BARCELONA.

 Amb l’aprovació l’any 2008 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM al recinte de l’antiga fàbrica de 
Fabra i Coats, en l’espai situat entre els carrers de Sant Adrià, del Segre, de Parellada i el carrer Gran de 
Sant Andreu, es van definir els edificis a mantenir assignant el tipus d’equipament previst per a cada un 
d’ells, i es va determinar la disposició dels espais lliures. 

 La rehabilitació dels edificis o construcció anirà a càrrec d’operadors diversos i el seu tractament 
serà específic en funció de la seva finalitat però respectuós amb el caràcter unitari del conjunt.  Cal 
conservar l’aire fabril, els seus elements patrimonials, que encara resten en bona mesura. 

 Construir futur sense oblidar el passat.
 Pel que fa a l’edifici, aquest s’organitza en alçat en planta baixa i un pis, amb una coberta 
de teules formant dos vessants. Els murs perimetrals són d’obra de maó vist, llevat de la zona més 
oriental que combina l’obra vista amb un revestiment d’arrebossat comú que emmarca les sis obertures 
corresponents als tres eixos més orientals. De fet es tracta d’un cos afegit a una estructura primigènia 
que es desenvolupava fins a l’indret de l’actual passera i cinta transportadora; la textura dels maons, 
el ràfec de la coberta de pedra artificial i l’estructura de les finestres rematades per una llinda recta en 
lloc de la corba realitzada amb maons col·locats al sardinell, són elements que diferencien la zona més 
oriental, resultat de l’ampliació d’aquesta estructura.

 En el darrer eix d’obertures de la nau, just en el punt d’unió de les dues estructures i a nivell 
de la primera planta, s’incorpora un element significatiu dels processos relacionals entre les diferents 
estructures com són la passera que comunica dues naus, damunt la qual s’organitza una cinta sense 
fi. Es tracta d’una estructura pont, realitzada amb perfils metàl·lics i provista d’un pas amb cinc petites 
voltes de mocador de maons de pla, damunt les quals s’organitza un paviment de formigó. La barana és 
metàl·lica, com la resta de l’estructura de suport.

 L’interior presenta, a la planta baixa, una estructura de forjats basada en una filera de pilars 
centrals d’acer disposats en sentit longitudinal, reblonats a uns perfils transversals, també metàl·lics, 
que treballen com a jàsseres. Altres perfils disposats longitudinalment i reblonats als capitells formen la 
trava dels caps dels pilars. Un entramat de biguetes metàl·liques disposades longitudinalment i carregant 
damunt les jàsseres transversals, suporten el forjat pla de formigó. 

 Els grans finestrals que donen llum a la nau es localitzen només en el mur més septentrional, 
aquell que afronta al pati interior del conjunt. Tots disposen de llindes en forma d’arc escarser (o rebaixat) 
realitzat amb maons col·locats al sardinell. En el mur més meridional (afrontat al carrer de Parellada) no 
es disposen obertures, probablement a causa del mur de tanca de l’antic torrent d’Estadella. Malgrat tot 
s’aprecien, en el mur interior, unes llindes de maons al sardinell que coincideixen amb la situació dels 
finestrals cecs exteriors.

 La primera planta presenta, en els dos àmbits (tal com mostra la imatge inferior dreta), una tipologia 
de coberta idèntica; és a dir, unes senzilles armadures metàl·liques de malla anglesa força indicada pel 
cobriment de grans llums (la nau té, aproximadament, 14 metres d’amplada). Dites armadures consten 
d’un seguit de pèndoles i tornapuntes que lliguen els dos vessants amb el tirant inferior. Els extrems dels 
tirants recolzen en unes pilastres de maó massís, entre les quals se situen els grans finestrals rematats 
per llindes de maó col·locats al sardinell formant un arc escarser. Aquests grans finestrals es localitzen a 
les façanes septentrional (afrontada al pati) i a la meridional (carrer de Parellada); també a la façana més 
occidental tot flanquejant una porta d’accés des d’una escala metàl·lica exterior.

 A la zona més occidental d’aquesta primera planta encara es conserva part d’un paviment de fusta 
original en un estat de conservació força deplorable. Els paviments de parquet, que també es localitzen 
a altres naus tal com es descriurà oportunament, s’empraven per amortir les vibracions provocades per 
la maquinària instal·lada.

ESPAIS DEL RECINTE FABRA I COATS.

1. American Space Barcelona - Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra

2. Amics de la Fabra i Coats
3. ASEM (Associació Catalana de persones amb 

malalties neuromusculars)
4. Associació Centre Pont del Dragó
5. Ateneu l’Harmonia
6. Auditori / Sala d’exposicions Can Fabra
7. Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
8. Can Fontanet - Centre d’Interpretació dels Tres 

Tombs de Sant Andreu

9. Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona, Delegació de Sant Andreu

10. Centre d’Art Contemporani de Barcelona 
Fabra i Coats

11. Colla Castellera Jove de Barcelona
12. Escola Bressol La Filadora
13. Escola de Can Fabra
14. Espai Josep Bota
15. Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
16. Federació Catalana d’Escacs
17. Fundació Àmbit Ecologia Emocional
18. Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers 

de Sant Andreu (GTGGSA)
19. Institut Martí Pous
20. OAC - Oficina d’Atenció Ciutadana
21. Sala de Calderes. Museu d’Història de 

Barcelona (MUHBA)
22. Servei d’Orientació Pla Jove
23. Serveis Educatius del Districte de Sant Andreu
24. Taller de Músics

 AL 1911, la Fabra i Coats s’establia com el primer contribuent industrial de Sant Andreu i un dels 
principals de la ciutat de Barcelona, amb total de 1.600 treballadors, dels quals un 80% eren dones. 
Diuen que era per la gran quantitat de dones que treballaven a la fàbrica, que s’anomenava popularment 
Can Mamella, pel gran número de famílies que alimentava, però també Els Alemanys, Les Filatures o Can 
Portabella.

 I és que, producte de l’associació de la indústria catalana amb l’anglesa, la fàbrica va introduir 
una gran quantitat d’avantatges laborals que encara no estaven implantats a l’Estat Espanyol. L’any 
1905, per exemple, van fundar el “Socorro Mutuo para Empleados de la Compañía Anónima Hilaturas 
de Fabra y Coats”, encarregat d’assegurar que els treballadors cobressin una paga en cas que tinguessin 
una baixa per malaltia o, fins i tot, de cobrar una quantitat trimestral un cop es retiressin. Es van oferir 
préstecs i ajudes destinades a l’habitatge (a Sant Andreu, la Fabra i Coats va arribar a construir un total 
de 260 habitatges pels treballadors) i es va crear un servei mèdic que atenia els accidents laborals però 
també als fills dels treballadors, amb un servei de pediatria. A més, també es van incentivar les activitats 
culturals i esportives: el Club Ancora va crear un taller de teatre aficionat, visites a museus i a altres 
indústries i fins i tot una biblioteca, per altra banda, el club esportiu “Las Hilaturas” per l’educació i el 
descans va crear un equip de futbol i de tenis.

 LA CRISI DEL TÈXTIL I LA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL del sector a finals del segle XX va fer 
que des dels 70 fins als 2000, la Fabra y Coats sofrís un procés de caiguda que finalitzà amb el seu 
tancament l’any 2005.

 L’Ajuntament s’encarregà de comprar els edificis per la seva conservació i reconversió en el que 
coneixem ara quan sentim el nom de Fabra i Coats: un espai multidisciplinar que acull a tota classe 
de creadors artístics, espais de servei social, casals, biblioteques... un centre d’hibridació que abraça la 
contemporaneïtat sense oblidar d’on venim, conservant la memòria històrica de la fàbrica.

IMG.10 i 11 Vista interior de les llindes de les finestres tapiàdes en planta baixa | Vista interior de l’estructura metàl·lica en planta baixa.

IMG.12 i 13 Vista interior de l’espai en planta primera | Vista detall de l’estructura metàl·lica que sustenta la coberta.

ESPAI A | ESPAI PER A ENTITATS
SUPERFÍCIE: 870m2

AUTOR PROJECTE: GLÒRIA DURAN (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA (BIMSA)

Nau de planta baixa dedicada a acollir entitats del 
districte o del barri, que no resideixin al Casal. Entre 
elles s’ubicarà: la Federació Catalana d’Escacs, la 
Fundació Àmbit i també hi ha espai per a dues 
entitats més. Entre elles l’Associació d’Amics de 
Fabra i Coats, que continuaran a l’espai que tenen 
actualment.

ESPAI B+K | INSTITUT MARTÍ I POUS
SUPERFÍCIE: 7.280m2

AUTOR PROJECTE: ESTEVE TERRADES (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA + GISA

Edifici de 3 plantes que esdevindrà el tercer 
institut del barri de Sant Andreu, i el més cèntric. 
L’equipament disposarà d’un edifici annex de dues 
plantes, que serà utilitzat per a vestidors esportius. 
El pati estarà situat entre l’edifici de l’institut i 
la nau central. Sota aquest, hi haurà un pavelló 
poliesportiu que podrà funcionar independentment 
de l’institut i donar servei al barri.

ESPAI C | CASAL DEL BARRI
SUPERFÍCIE: 2.820m2

AUTOR PROJECTE: RAFAEL VILA (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA (BIMSA)

Aquest edifici de 4 plantes acollirà a diverses 
entitats del barri que actualment tenen mancances 
d’instal·lacions. Serà un equipament municipal 
cogestionat per les entitats que hi tindran la seva 
veu.

ESPAI D+L | ESPAI CULTURAL DE CREACIÓ
SUPERFÍCIE: 17.500m2

AUTOR PROJECTE: PLANURBS/M. RUIZSANCHEZ/F. 
BACARDIT (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA (ICUB i BIMSA)

La nau central, conjuntament amb la sala de 
calderes, conformaran el nou espai cultural 
que acollirà multitud d’usos: arts escèniques, 
multimèdia, circ, dansa, etc. El projecte preveu 
que els usos públics es concentrin a la planta 
baixa. A les plantes superiors, un sistema de caixes 
acústiques que funcionen com a bucs d’assaig.

ESPAI G | HABITATGE DOTACIONAL
SUPERFÍCIE: 5.500m2

AUTOR PROJECTE: ROLDÁN+BERENGUER (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA (PMHB)

Edifici de planta rectangular que actualment 
disposa de dues plantes amb sostres molt alts, 
però que amb la remodelació proposada, passarà 
a disposar-ne de planta baixa més tres plantes 
tipus.  La superfície total edificada serà de 5.500m2 
i comptarà amb 80 apartaments destinats a joves.

ESPAI H | ESCOLA BRESSOL
SUPERFÍCIE: 1.903m2

AUTOR PROJECTE: BAÑERES/CRISTÓBAL/NAVAS/
PEREZ (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA + CONSORCI 
EDUCACIÓ + GENERALITAT DE CATALUNYA

Edifici format per dues naus: la de davant amb 
forma de dents de serra anirà l’escola, i la de darrere, 
on es col·locarà una coberta, en consonància a 
l’edifici principal, perquè faci la funció de pati de 
l’escola.

ESPAI I+J | SALA POLIVALENT
SUPERFÍCIE: 870m2

AUTOR PROJECTE: DAVID DOMENECH (Arq.)
PROMOTOR: Aj. BARCELONA (BIMSA)

L’equipament proposat s’ubica en dues naus 
diferents contigües. En total 870m2 que es dividiran 
entre les dues naus amb usos ben diferenciats: la 
nau més diàfana com a espai per fer esdeveniments 
i la més petita on s’ubicaran els serveis, vestidors, 
magatzems, etc. La funció d’aquesta sala és la 
d’espai on poder fer actuacions, festes, trobades 
o exposicions, entre d’altres.

ESPAI F+E | ÚS PENDENT A DEFINIR
SUPERFÍCIE: 1.690m2 + 426m2
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IMG.4 i 5 Plànol de l’espai Fabria i Coats | Vista general de la façana de la nau G des de el c/ Parellada.

IMG.6 Vista general de la façana afrontada al pati interior.

IMG.1 Vista aèria de l’espai Fabra i Coats a principis del s.XX.

IMG.67 i 8 Vista de la passera de connexió entre les dos naus | Vista general del tester de la nau G.

IMG.3 Plànol de l’espai Fabra i Coats.

IMG.9 Vista frontal de la façana afrontada al pati interior i de les seves obertures.

[Text_Font: Estudi de valoració històrico arquitectònica del conjunt de la fàbrica: Fabra i Coats (Sant Andreu). 
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IMG.2 Vista panoràmica de l’espai Fabra i Coats des de el pati interior.
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