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Premis Bonaplata 2010

Presentació

Enguany estem a la divuitena edició dels Premis Bonaplata i a la dotzena edició dels Premis Bonaplata per a Joves.
Com ja és habitual, se n’edita aquest monogràfic l’objectiu del qual és donar a conèixer els diferents treballs presentats. D’aquesta manera, tothom pot fer-se una idea clara de la qualitat dels projectes que es porten a terme en relació
amb l’estudi, la difusió i la restauració del patrimoni industrial de Catalunya.
Josep Alabern i Valentí
President de l’Associació del Museu
de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya

Els Premis Bonaplata s’agrupen en tres categories: el Premi Estudis fa èmfasi en el coneixement d’un paisatge
industrial o una instal·lació concreta; el Premi Rehabilitació es refereix tant als béns mobles com immobles que
conjuntament constitueixen el patrimoni industrial, tracta de valorar la qualitat de l’actuació i el respecte a la funció
primitiva del bé, i el Premi Especial de Patrimoni va dirigit a persones o institucions que hagin contribuït a valorar
diferents aspectes del patrimoni industrial.
Tothom és conscient de la duresa de la crisi econòmica que estem patint. S’ha dit, segur que amb molta raó, que
aquesta crisi econòmica és només la punta de l’iceberg d’una crisi més profunda i que afecta els valors. En tot cas,
caldria destriar l’efecte dels estats anímics –traduïts en una clara desmoralització de la societat– de les causes objectives que provoquen la situació actual. És per això que en aquests moments és més necessari que mai recuperar
l’autoestima de les persones, la visió optimista de la vida i el convenciment que el futur depèn de cadascú de nosaltres. Per tant, avui, atorgar uns premis com aquests té més sentit que mai.
I és així, perquè l’objectiu últim dels Premis és testimoniar el nostre homenatge a les persones i entitats o institucions que de manera significativa vetllen i treballen per assolir els fins de l’Associació, ja sigui en l’estudi, la difusió
i promoció del patrimoni industrial o, tanmateix, en la col·laboració desinteressada amb el Sistema Territorial del
mNACTEC.
Serveixin aquestes ratlles de presentació per felicitar els guanyadors i encoratjar-los a continuar treballant pel patrimoni industrial en l’especialitat de cada un d’ells, i per agrair a totes les persones que han presentat un projecte
als Premis la feina que han fet. Finalment, vull agrair l’esforç tant dels membres dels jurats, com de les entitats i
empreses que col·laboren en els Premis Bonaplata.

Premi Estudis

El Jurat del Premi Estudis ha decidit per majoria premiar l’estudi

El procés industrial del barri de la Soledat. La fàbrica de Can Ribas
de l’Ajuntament de Palma

El Jurat valora la metodologia de treball,
la recerca, la síntesi històrica i l’anàlisi
de l’evolució de l’empresa i del complex
industrial en el seu context històric, urbanístic i arquitectònic. L’estudi mostra la
implantació del model d’industrialització
català, tant a escala d’organització fabril
com pel que fa a la introducció i adquisició
de la tecnologia per a la producció i la generació d’energia, i destaca la interessant
xarxa de comercialització d’una empresa
que va fer de Barcelona el puntal de la
seva política comercial a escala peninsular i internacional.
El Jurat destaca també que l’estudi fa una
proposta de reutilització i de nous usos del
conjunt fabril amb l’objectiu de salvaguardar, per a les generacions futures, la fàbrica de Can Ribas. Reconeix que l’estudi
es presenta amb un format acurat, amb un
excel·lent disseny gràfic que, sense cap
mena de dubte, dignifica el treball i ajuda
a difondre’l i, per tant, a posar en valor el
conjunt fabril de Can Ribas.

La ciutat de Palma de 1830 rep un important èxode rural amb l’objectiu de treballar a
la manufactura urbana. Davant de la impossibilitat d’establir-se dins les muralles, els
nouvinguts s’instal·laren a diferents indrets de les rodalies, on es combinà l’activitat
agrària amb la manufactura bàsicament tèxtil.
La combinació entre el creixement de població de mitjan segle XIX i la impossibilitat
de les fàbriques, sobretot les tèxtils a partir de la dècada de 1850, de poder crèixer
horitzontalment i instal·lar maquinària de vapor més potent, tingué com a conseqüència
el desenvolupament urbà de Palma extramurs, malgrat la normativa militar vigent en
aquell moment.
La construcció extramurs de fàbriques i factories fortament mecanitzades propicià
l’estructuració de certs llogarrets que després es convertiran en barriades consolidades
de caire obrer. El paradigma d’aquesta transformació són Santa Catalina i la Soledat.
Aquesta última té la particularitat del creixement històric que es va donar i pel fet que
està on s’assentaren nombroses fàbriques de teixits i calçat al començament del segle
XX.
La fàbrica de Can Ribas, situada al barri de la Soledat de Palma, consistia en un complex fabril que produïa mantes de llana a partir de llana bruta d’ovella que arribava en
vellons transportats en carros de tracció animal.
A Can Ribas s’hi realitzava el procés complet de producció de mantes de llana: des de la
recepció de la llana tosa fins al producte totalment acabat i comercialitzable. La fàbrica
vella, denominada Nord, va ser la primera a començar a desenvolupar l’activitat, i pocs
anys després ja estava en funcionament també la nova o Sud.
La publicació d’aquest estudi, que s’ha fet amb la col·laboració del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Balears, mostra la investigació duta a terme sobre el procés
industrial del barri, i permet veure amb la mentalitat d’avui la important tasca del passat,
i també és una mostra de la sensibilitat de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de
Palma de Mallorca envers el patrimoni industrial.

Premi Estudis
Evolució dels sous

El Jurat del Premi Estudis ha decidit atorgar un accèssit a

Roca Umbert, tindràs pa per a tota la vida. Un estudi de cas, Roca Umbert
a Granollers (Barcelona) 1936-1991 d’Alfredo Cela Rodríguez
El Jurat ha valorat l’estudi per tractar-se
d’un treball sobre la quotidianitat del treball a la Roca Umbert a partir de les fonts
orals i també la capacitat de treball del
seu autor, que l’ha plantejat com un capítol de la seva tesi doctoral.

Aquest treball de recerca està centrat en el coneixement de la vida quotidiana d’una
indústria tèxtil cotonera, que pren com a estudi el cas de la fàbrica Roca Umbert de
Granollers (Vallès Oriental).
La recerca vol revaloritzar el patrimoni industrial tangible i intangible de l’antiga fàbrica
en procés de rehabilitació, a través del coneixement de les experiències viscudes entre
aquelles parets i aquells indrets.
Testimonis orals, les condicions de vida dels treballadors, les relacions interpersonals,
la incidència dels esdeveniments històrics i com varen afectar la vida dels treballadors
de la fàbrica, com es varen mobilitzar i desmobilitzar políticament els treballadors.
Hi ha un bon treball d’història oral i de recerca als arxius de l’empresa.

Premi Especial Patrimoni

El Jurat del Premi Especial Patrimoni ha decidit, per unanimitat, atorgar un premi al

projecte REC.0 Experimental Stores
El Jurat valora el fet que es tracta d’una
iniciativa privada que reivindica el patrimoni industrial a través d’una activitat comercial temporal.
El Jurat destaca especialment la difusió
i repercussió en els medis de comunicació per promocionar i revitalitzar el turisme industrial. La importància de donar a
conèixer un antic barri industrial que es
transforma temporalment en un escenari
de disseny, moda i creativitat, creant un
circuit pel barri amb diferents espais que
es transformen durant aquestes jornades
únicament i exclusiva per al visitant, descobrint així el patrimoni arquitectònic i industrial de la ciutat a través d’una activitat
comercial.
El Jurat considera també molt important
l’originalitat de la iniciativa, que aposta per la reutilització de l’espai en desús
amb l’objectiu d’atraure noves empreses
i revitalitzar la zona donant a conèixer el
barri industrial antic a través de diferents
propostes culturals paral·leles que s’hi
organitzen, entre les que cal destacar
l’adoberia Cal Granotes i el Museu d’Art
de la Pell d’Igualada.

El projecte REC.0 / Experimental Stores és una iniciativa privada que va néixer al mateix
cor del barri del Rec d’Igualada.
Amb la motivació de voler donar a conèixer l’antic barri industrial, ple de velles fàbriques i adoberies dels segles XIX i XX, va néixer REC.0. És tracta, doncs, de la transformació efímera d’aquest barri del Rec, que durant tres dies es converteix en un escenari
del disseny, de la moda i de la creativitat.
El REC.0 crea un circuit pel barri del Rec, amb diferents adoberies i espais transformats. El visitant pot comprar prendes de bones marques a bon preu i, tot caminant,
descubrir la peculiaritat del barri. Seguint el rec, observant vells edificis reconvertits o
adoberies en ús i també visitant els museus de la zona: Cal Granotes i el Museu de la
Pell d’Igualada, també integrats al REC.0.
El primer REC.0 es va celebrar el novembre del 2009; la segona edició REC.0, el juny
de 2010, i a finals de novembre de 2010, la tercera edició.
Aprofitant la peculiaritat i l’atractiu d’aquest barri, i a la vegada la llarga tradició històrica d’Igualada i les botigues de fàbriques, es reinventa l’escenari de compra i neix
d’aquesta manera aquest projecte del REC.0 / Experimental Stores, al barri del Rec, una
nova experiència per comprar a Igualada. Una gran oferta inserida dins d’un urbanisme
preindustrial i industrial.

Premi Especial Patrimoni

El Jurat del Premi Especial Patrimoni ha decidit, per unanimitat, atorgar un premi a

L’Adoberia. Centre d’Interpretació del Granollers Medieval

El Jurat destaca molt positivament la integració dins d’un centre d’interpretació del
conjunt muralla i adoberia, ubicats en un
espai soterrani d’un edifici de nova construcció, que forma part del projecte museogràfic de la ciutat, valorant les dificultats tècniques que s’han hagut de salvar.
D’altra banda, el descobriment i la conservació de les restes de l’adoberia, adossada a la muralla medieval, permeten donar
a conèixer la tradició del treball artesanal
de la pell a la ciutat.
El Jurat valora la manera de resoldre els
espais, els desnivells i la il·luminació que
donen al centre unes característiques que
el transformen en un espai molt singular.

L’antiga adoberia d’en Ginebreda és un conjunt arqueologicoindustrial del segle XVIII,
edificat a tocar de la muralla medieval, i descobert el 2005 en el cor del nucli històric
de la ciutat de Granollers.
Aquesta adoberia ha esdevingut l’única que resta de la mitja dotzena d’adoberies de
què es té constància històrica i documental que hi havia hagut a Granollers i que s’ha
conservat amb prou entitat per esdevenir un espai museogràfic.
Recentment inaugurat, el Centre d’Interpretació queda emmarcat per la muralla medieval i la mateixa adoberia, que arribà fins a la industrialització. Aquest espai, a més
d’explicar l’adoberia per si mateixa, com una mostra de la preindustrialització al nostre
país, pretén palesar la importància de Granollers com a vila que ha nascut entorn d’una
cruïlla d’antics eixos viaris. Tot plegat va permetre a partir del segle X, l’establiment
d’un mercat com a receptacle i impulsor del comerç, que va tenir l’agricultura com a
base per impulsar el desenvolupament econòmic, social i polític de la vila, sobretot a
partir del segle XV.
El Museu de Granollers, on està inclosa l’adoberia d’en Ginebreda, conscient de la
importància de les restes, com un dels pocs exemples conservats a Catalunya, ha
impulsat la creació de la Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalunya, integrada per
l’Adoberia de Cal Granotes del Museu Comarcal i de la Pell d’Igualada, l’Adoberia de
Tàrrega, el Museu de l’Art de la Pell de Vic, les adoberies de Lleida i la mateixa Adoberia
de Granollers, aquesta última convertida en Centre d’Interpretació Patrimonial.

Premi Especial Patrimoni
Col·laboració amb l’AMCTAIC

El Jurat ha decidit atorgar un premi de Col·laboració amb l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya al

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Per la magnífica col·laboració de tot el seu
personal i especialment del seu director
en l’organització de les VIII Jornades
d’Arqueologia Industrial celebrades el
mes d’octubre del 2009 a la seva seu de la
plaça del Rei, i de la seva decisió estratègica d’incorporar el patrimoni industrial
dins dels objectius del Museu, prenent una
actitud activa tant de promoció com de
conservació i defensa.

L’objectiu del MUHBA és conservar el patrimoni històric de Barcelona, estudiar-lo i
documentar-lo amb el màxim rigor, i divulgar-lo entre els seus visitants. Aquest esforç
de divulgació es concreta de moltes maneres: amb les exposicions permanents, amb
les temporals i amb una completa agenda d’activitats per a tots els públics. És així com
el MUHBA esdevé l’autèntic Museu de Barcelona, una institució que fa seva tota la
ciutat, amb el convenciment que la millor manera de preparar el futur és tenir present
la memòria col·lectiva.
Pel que fa al patrimoni industrial podríem esmentar alguns exemples com la recuperació de la memòria industrial i els arxius de la Fabra i Coats de Sant Adreu i la creació
de circuits específics de turisme industrial dins la ciutat com l’itinerari “Casa Parés.
1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella”, l’itinerari “Els Vilumara. De teixidors de
vels de seda a grans industrials” o l’itinerari “L’Eixample al Poblenou”dels quals podeu
trobar informació a la seva pàgina web.

Premi Especial Patrimoni
Col·laboració amb mNACTEC

El Jurat ha decidit atorgar un premi de Col·laboració amb el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a

Joan Antoni Pusó, Josep Palau, Vicenç Soldevila, Miquel Perramon i Antoni
Corrons, equip de voluntaris del Museu de la Tècnica de Manresa
Aquest equip de voluntaris, coordinat per Pilar Alonso, està format íntegrament per antics amos i treballadors de la indústria de la cinteria
manresana, que han proporcionat al Museu de la Tècnica de Manresa una
col·laboració indispensable a l’hora de posar en marxa les màquines i
telers de cinteria i passamaneria, així com l’assessorament necessari per
al seu funcionament i manteniment. Una feina que han fet i que continuen
fent dia rere dia amb el mateix interès i passió que el primer dia, i que es
reflecteix també en la qualitat de l’exposició.
També volem destacar l’esforç didàctic que han fet envers els treballadors i usuaris del Museu, que ha permès assegurar la transmissió dels
coneixements i l’experiència de forma desinteressada. Això, a la vegada
que formació, ha permès recollir la memòria històrica i social de la indústria del teixit estret manresana, per deixar-la com a testimoni de vida
per a les generacions vinents.
El Jurat valora molt positivament la seva feina i l’esforç esmerçat en una
tasca pacient de conservació i revalorització del patrimoni industrial en
general i de la indústria cintaire en particular.

Premi Especial Patrimoni

El Jurat del Premi Especial Patrimoni ha decidit, per unanimitat, atorgar una menció especial a

Xemenies de Sabadell. Un recorregut històric de l’Ajuntament de Sabadell
El jurat destaca que l’opuscle detalla de
manera acurada el conjunt de les xemeneies que actualment encara es troben
a la ciutat de Sabadell. Remarca també
l’esment que es fa de les persones que
en van fer possible la construcció, fet que
va comportar que Sabadell fos considerada com una de les ciutats més industrials
del país. L’opuscle facilita l’explicació,
mitjançat la reproducció de plànols i projectes.
El Jurat considera que amb aquest opuscle
s’ha reunit i posat a l’abast dels historiadors i del públic en general un patrimoni
molt important de la ciutat.

L’opuscle proposa un itinerari lliure i documentat, fins i tot virtual, per les xemenies que
s’han conservat a la nostra ciutat i que s’han convertit en elements emblemàtics d’un
paisatge històric situat a cavall dels segles XIX i XX: el de la indústria tèxtil sabadellenca.
Parlar de xemenies a Sabadell és parlar d’un paisatge, sobretot del textil, malgrat que
aquests elements arquitectònics s’han convertit en vestigis fòssils d’una activitat passada. Actualment, la pràctica totalitat d’aquestes xemenies estan protegides pel Pla
Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell.
Amb l’objectiu d’aportar informació i de posar en valor aquests testimonis del nostre
passat industrial s’estan senyalitzant les xemenies industrials de la ciutat a mesura que
aquestes es van integrant en espais reurbanitzats o en equipaments de caràcter públic.
Aquest projecte és pioner a Catalunya i està guiat per la voluntat de crear un itinerari
cultural, de lliure recorregut, en un entorn urbà que ha absorbit aquests elements arquitectònics, que en bona part han perdut qualsevol referència del seu context industrial
original.

Premi Rehabilitació
Béns Immobles

El Jurat del Premi Rehabilitació Béns Immobles ha decidit atorgar un premi al

Espai Baronda. Recuperació de les naus de la fàbrica La Baronda i la seva
integració funcional i paisatgística de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
El Jurat valora molt positivament les solucions formals i materials amb què la nova
arquitectura revaloritza, tant exteriorment
com a l’interior, els humils materials i solucions constructives originals transformantlos en un contenidor propi del segle XXI
que permet alhora identificar el volum i
l’espai interior originals. La contundència
d’algunes solucions (la nova pell exterior
amb unes obertures de línies atrevides o la
formalització de l’escala interior) contrasta amb l’aparent senzillesa dels materials
usats al paviment i divisions interiors (que,
malgrat els espais que conformen, faciliten
la lectura global de l’espai i un notable aïllament acústic) en un notable exercici de
contrastos entre vell i nou.
El Jurat també valora positivament la
imaginativa entesa entre l’Administració
i la iniciativa privada per donar vida a un
edifici totalment integrat al paisatge de la
població.

La tradició de la ceràmica industrial a la població d’Esplugues de Llobregat data de
l’any 1791, però els primers antecedents empresarials daten de mitjan segle XIX i són
de la coneguda fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis (de nom popular, La Rajoleta), punt
de referència obligat en el món de la ceràmica industrial a Catalunya, i molt especialment, en el període d’auge del Modernisme, que s’inicia l’any 1858.
La fàbrica anirà canviant de propietaris. Tot i el parèntesi que va suposar l’arribada de
la guerra civil espanyola, durant la postguerra, a partir de finals dels anys 1940, es
produeix una certa represa de l’activitat industrial ceramista. És en aquest context que
va néixer la fàbrica de ceràmica industrial La Baronda, l’últim esglaó de la història de la
ceràmica d’Esplugues de Llobregat i un dels darrers de la seva àrea d’influència. Amb
el cessament de l’activitat el 1984 es produirà l’abandonament de la ceràmica industrial
a la població.
El discurs museològic del museu de “La Rajoleta” desproveït de l’arquitectura original,
però amb un important llegat patrimonial immoble entorn dels seus forns, enllaça espacialment i conceptualment amb l’actual Espai Baronda, sense forns, però que amb
la seva arquitectura i amb la incorporació de l’exposició permanent “Angelina Alós,
Mestre de Ceramistes” i l’exposició de les obres premiades de la Biennal de Ceràmica
“Angelina Alós”, recupera el passat industrial de les naus, omplint-les de nous llenguatges ceramistes.
La intervenció realitzada a l’antiga fàbrica, de més de 6.000 m2 repartits en cinc cossos
i dues plantes, dóna pervivència a l’esperit industrial de l’edifici.

Premi Rehabilitació
Béns Immobles

El Jurat del Premi Rehabilitació Béns Immobles ha decidit donar un accèssit a la

Rehabilitació de l’edifici i maquinària de les tres fàbriques de l’Ajuntament
de Manlleu

L’actuació respon a la voluntat de voler
mantenir el record d’uns espais i unes
instal·lacions industrials (fàbriques, canal...) íntimament lligats a la història i paisatge de Manlleu, recuperant les seves restes després d’una actuació urbanística gens
respectuosa amb el patrimoni industrial.
El Jurat valora molt positivament aquesta
voluntat de recuperar uns espais i elements
quasi desapareguts redreçant una anterior
decisió urbanística, així com l’esforç tècnic
i de gestió per assolir-ho. També valora la
imaginació dels autors en trobar solucions
aparentment senzilles però alhora engrescadores i de baix cost, com també la voluntat d’anar en el sentit de buscar la major
sostenibilitat possible i d’incorporar noves
tecnologies.

Una de les característiques que configuren la trama urbana de la població de Manlleu
és l’existència del canal industrial. Aquest camí d’aigua s’ha conservat en el decurs
dels anys i ha servit per a la producció de l’energia necessària per al funcionament de
diverses indústries que es nodrien a partir de diversos salts d’aigua.
El valuós patrimoni industrial i arquitectònic al llarg del seu traçat, derivat de l’existència
d’antigues fàbriques i de tota la infraestructura hidràulica que l’acompanya, ha fet que
l’Ajuntament de Manlleu es fixi com a objectiu la recuperació de l’entorn del canal i
del riu.
La construcció del Museu Industrial del Ter, l’arranjament de certs trams parcials del
canal esmentat, la substitució i recuperació de les baranes del canal i diverses actuacions en l’enllumenat, són els projectes ja finalizats previs a aquesta recuperació dels
edificis de les tres fàbriques.
El nom li ve donat perquè en els seus inicis eren tres fàbriques diferenciades, tot i que
al llarg del temps es van produir annexions i fusions entre les diverses infraestructures.
En el moment de cessar la seva activitat es coneixien com a Salamí, Buixó i Filtex (seguint el sentit de l’aigua). En cadascuna d’aquestes intal·lacions s’hi troba la turbina i
els corresponents canals d’entrada i sortida en aparentment bon estat de conservació.
La proposta consta de dues parts clarament diferenciades: d’una banda, l’obra civil
corresponent a la rehabilitació de les diverses edificacions existents, i de l’altra, la
recuperació i posta en funcionament dels diversos elements mecànics.
En l’actualitat, els treballs del conjunt edificat “Buixó i Filtex” estan totalment acabats i
es pot veure en funcionament tot el cicle de l’aigua, i la generació d’energia elèctrica. A
la fàbrica Salamí únicament s’ha fet una primera intervenció arquitectònica.
Amb aquesta intervenció s’ha aconseguit la recuperació d’un tram del canal i la visió d’unes restes arqueològiques típiques de l’arquitectura industrial, que han aportat uns elements didàctics que permeten entendre la funció i l’ús d’aquest tipus
d’infraestructures hidràuliques tan peculiars del nostre passat industrial.

Premi Rehabilitació
Béns Immobles

El Jurat del Premi Rehabilitació Béns Immobles també ha decidit donar un accèssit a la

Rehabilitació i adequació del Vapor Burés de l’Ajuntament d’Anglés

El Jurat valora molt positivament la fidelitat
i respecte a les preexistències i a l’aparent
mínima, però minuciosa, intervenció realitzada, que mitjançant un acurat ús de
la il·luminació, ressalta la maquinària
(la gran protagonista de l’espai) i amb la
intel·ligent i tècnicament molt assolida intervenció a les parets recupera l’espai com
el més noble de l’edificació. També es vol
ressaltar la importància d’aquest segon pas
en el marc d’una gran actuació que, iniciada per l’Ajuntament i el Grup d’Estudis de la
Vall d’Anglès, ha de continuar amb l’ajuda
d’altres institucions, ja que té un abast que
depassa l’àmbit municipal, i també es vol
encoratjar els fins ara protagonistes a continuar en la direcció iniciada.

A finals del segle XIX, la tecnologia de la indústria tèxtil tenia com a element principal
la força motriu de l’aigua. El 1881, els Burés, família d’industrials que regentaven fàbriques a Sant Joan de Vilatorrada i Castellbell amb la marca “Burés Germans”, es van
instal·lar a Anglès (la Selva) per construir un gran complex tèxtil aprofitant el riu Ter.
La fàbrica es va inaugurar el 1887 i es va ampliar en els anys successius, 1890, 1902 i
1958 fins a arribar a tenir 1.125 treballadors.
En un pabelló annex a la zona fabril, s’hi va instal·lar una màquina de vapor horitzontal
fixa, fabricada entre 1900 i 1901 per “La Maquinista Terrestre i Marítima”, que va estar
en servei fins a mitjan segle XX, i que, malgrat el desús, s’ha mantingut fins avui dia en
un òptim estat de conservació.
L’any 2000 membres del grup d’estudis de la Vall d’Anglès varen demanar a l’ajuntament
salvar la màquina de vapor, les calderes i l’edifici, i que tot aquest conjunt fos declarat
Bé d’Interés Local.
El 2002, Filatures Burés tanca definitivament.
L’edifici del Vapor Burés és de titularitat municipal BCIN, una rehabilitació notable de
l’espai per adaptar-lo als nous temps i neccessitats que permetin que el conjunt sigui
visitable. Es vincula l’ús museístic de la nau del vapor amb la nau adjacent, on en el
futur s’ubicaran les noves activitats culturals.
El projecte dota una peça única, com és el vapor de la Burés, d’un marc arquitectònic
que amb rigor i sensibilitat incorpora el període industrial, el tèxtil, la mineria, la fusta,
etc. tan ric i significatiu en la zona de la Selva (Girona), a la xarxa cultural de Catalunya.

Premi Rehabilitació
Béns Mobles

El Jurat del Premi Rehabilitació Béns Mobles ha decidit atorgar un premi a la

Restauració i reconstrucció de la roda hidràulica del molí de Sant Oleguer
de Sabadell

El Jurat considera important la restauració
assolida, donat l’estat de degradació en
què es trobava. La restauració s’ha consolidat mitjançant una nova roda hidràulica
de fusta, preservant al Museu les restes de
l’original.
També considera important, que amb
aquesta intervenció en l’espai on es troba
el molí, ara reconvertit en alberg juvenil,
es pot donar a conèixer de manera més entenedora l’ús inicial que va tenir com a molí
paperer.

La roda hidràulica que ha estat objecte de restauració i reconstrucció és la roda vertical
exterior que pertanyia a un molí paperer de finals del segle XIX.
La data de construcció de l’antic molí fariner no es coneix, però es pot fer una aproximació entre l’any 1780 i 1790. A partir del 1831 es transforma en un molí draper i l’any
1885 s’hi va instal·lar una fàbrica que es va especialitzar en la producció de cartró i de
paper d’estrassa. L’any 1932 aquesta fàbrica es coneixia com La Cartonera Catalana.
L’activitat industrial va durar fins als anys 1960.
Es considera rellevant que amb aquesta intervenció, l’espai on es troba el molí ara reconvertit en alberg juvenil, pot donar a conèixer de manera més entenedora l’ús inicial
que va tenir com a molí paperer.
La restauració de la roda és molt important, si tenim en compte l’estat de degradació en
què es trobava. La roda s’ha consolidat mitjançant una nova roda hidràulica de fusta, i
el Museu preserva les restes de la roda original.
La nova roda és una còpia de l’original feta a partir de la documentació fotogràfica
històrica existent i els diferents models de peces originals de fusta que s’han recuperat
i documentat, les quals es trobaven en un avançat estat de degradació. Una mostra de
les fustes conservades en millor estat han estat dipositades al Museu d’Història de
Sabadell. La reproducció s’ha fet amb fusta d’iroko, una fusta tropical d’origen africà,
molt resistent.
Aquesta roda ha estat instal·lada de tal manera que es pot moure puntualment, per
poder mostrar com funcionava.
Ara, aquest molí pot ser entès millor com a pervivència històrica d’un riu explotat hidràulicament i industrialment des de fa segles, i pot ser mostrat als petits i grans com
un element identificador de la nostra història local, els usuaris poden gaudir del nou
equipament i també els visitants que s’interessin pels seus valors culturals, històrics
i patrimonials.

Premis
Bonaplata
Joves
Patrocina

El Jurat ha decidit, per unanimitat, donar el Premi Bonaplata Joves en la Categoria A al treball

Electrificació de la Vall del Brugent
Autor: Josep Junquera Cros
IES Castell d’Estela d’Amer
Curs: 2n Batxillerat A
Tutora: Purificación Merino

El Jurat valora molt positivament el treball pel fet que es
tracta d’un treball de molta
qualitat, on l’autor ha consultat
tot tipus d’informació relativa a
l’electricitat a la Vall del Brugent
(Amer, les Planes d’Hòstoles
i Sant Feliu de Pallerols), tot i
que la més important és l’arxiu
familiar que l’autor s’ha encarregat d’ordenar i investigar.

Aquest treball recull la història de l’empresa
familiar que va portar l’electricitat a tota la vall
del riu Brugent, als pobles d’Amer, les Planes
d’Hòstoles i Sant Feliu de Pallerols (Girona) així
com al tren d’Olot.
L’estudi abasta des de l’any de la creació, 1908,
fins al moment de la seva venda, l’any 1962.
Aquest estudi ha comportat la revisió de tota la
documentació conservada per la família Junquera (l’autor és besnet del fundador d’aquesta
empresa familiar) i reflecteix també els avatars
de la història de Catalunya juntament amb
l’evolució de l’empresa. Ha estat una tasca molt
complexa, perquè els documents estaven desordenats i ha calgut una feina exhaustiva per,
primer, ordenar-los i, tot seguit seleccionar els
que es necessitaven per a aquest treball.
Es presenten documents de tot tipus com taules comptables (abonats, preus, potència, etc.),
contractes de serveis, permisos de construcció
de canals, cartes oficials amb la Generalitat, plànols d’interconnexió de les centrals i de la xarxa
elèctrica rural, fotografies antigues (alguns daguerrotips), i diferentes etapes de la construcció
dels canals i de la fàbrica.

Per completar aquest treball s’han revisat les
actes de l’Ajuntament d’Amer del primer terç
del segle XX, alguns conflictes entre les empreses que en aquell moment podien abastir
d’electricitat la zona (Molí Bellvespre i Molí
d’Oliveres d’Amer).
L’autor ha recollit fotografies de l’actual fàbrica
i de la turbina que s’havia comprat l’any 1930, i
que continua funcionant.
El treball mostra també l’evolució econòmica
de la zona, que creix en paral·lel amb l’expansió
de l’electricitat de 1913 a 1934, que explica
l’extensió de la xarxa segons demanda, tant a
escala particular com d’empreses industrials i
de transport, i també mostra els anys difícils del
1934 al 1939, per acabar en els anys 1945 a
1961, els darrers del negoci familiar.
Inclou un apartat dedicat a la turbina en
l’actualitat i l’entrevista a l’encarregat de fer-ne
el manteniment tècnic.

Premi Bonaplata Joves

El Jurat dels Premis Bonaplata Joves ha decidit, per unanimitat, atorgar una menció especial en la Categoria A al treball

La construcció del port de Blanes (Girona)
Autor: Joana Muñoz Mora
IES Sa Palomera de Blanes
Curs: 2n Batxillerat A
Tutora: Àngela Sagrera

El Jurat valora el treball
d’història, arqueologia i antropologia industrial. Valora també les fonts emprades per fer
el treball, que van des de la bibliografia, la consulta a l’Arxiu
Històric de Girona, l’Arxiu Fotogràfic de Blanes i la història
oral.

Blanes sempre ha estat un poble pesquer. Una
part de la seva activitat econòmica ha estat relacionada amb el mar.
Com a poble tradicionalment mariner i pescador, perdia a finals del segle XIX algunes de
les seves principals activitats econòmiques pel
fet de no tenir drassanes. L’activitat marítima
s’anava orientant cap al comerç i encara que el
poble apuntava com un dels més importants del
litoral, no tenia port.
Així, després de llargues i difícils gestions, es
va aprovar la construcció del port que va ser
llarga i carregosa.
Temps enrere, podíem trobar les diferents drassanes repartides des de Sa Palomera fins on
actualment hi ha el port, i grans velers i barques
de mitjana eslora que importaven diversos productes, com fusta, terrissa, teules, etc.

Gran part d’aquesta activitat es troba al barri
dels pescadors, concretament a S’Auger.
El port de pesca de Blanes acull en l’actualitat
una flota important de barcos de pesca de gran
calat.
Des d’aleshores, el port de Blanes ha estat un
dels motors de l’economia blanenca i un referent entre els ports de Catalunya.

Premi Bonaplata Joves

El Jurat ha decidit per unanimitat donar el Premi Bonaplata Joves en la Categoria B al treball

Això és de fusta?
Autor: Albert Pablo Pueyo
Escola Pia de Terrassa
Curs: 2n Batxillerat F
Tutora: Josep Sampietro

El Jurat valora molt positivament com l’autor, gràcies al
taller del seu pare, que fabrica
taulers de melamina, ha volgut
fer un estudi comparatiu de la
resistència de la melamina i la
xapa, i el fet que per portar a
terme aquest treball l’autor ha
dissenyat i efectuat una sèrie
de proves físiques i químiques
(13 experiments), amb una
bona presentació i il·lustració
del treball i molt exhaustiu en
el camp de l’anàlisi, que està
molt ben desenvolupat i amb
molta originalitat.

Aquest és un treball experimental que consisteix
a comparar tant físicament com qualitativament
les característiques dels taulers més utilitzats
per cobrir terres o elaborar mobles, que són,
d’una banda, la xapa de fusta natural i, de l’altra,
la melamina.
El treball és una comparació entre els taulers
més utilitzats arreu del món. L’autor tenia clar
que volia fer un treball experimental, i diversos
factors l’han ajudat a escollir aquest tema. Un
dels factors decisius és que el seu pare fa vint
anys que es dedica a la fabricació de taulers
melamínics i, com és obvi, a casa seva es parla
sovint d’aquest tema.
El treball està dividit en dos gran apartats: per
una banda, hi ha una gran part on s’explica resumidament l’obtenció dels taulers, i per altra,
hi ha un gran treball que abarca tot el conjunt
de comparacions entre cadascuna de les superfícies, tretze comparacions experimentals, comparacions econòmiques i ambientals.
L’autor conclueix que, després de fer els experiments pertinents, els taulers de melamina, a
més de presentar unes millors prestacions que
no pas els de xapa, tenen preus molt més assequibles i tal com passa amb el cas dels mobles,
la seva obtenció no comporta una gran contami-

nació ni la tala descontrolada d’arbres. Es tracta
d’una innovació que ha millorat el producte i
que reflecteix l’acció de l’enginy humà per millorar la vida de les persones.
El treball no està directament relacionat amb el
món industrial, però indirectament sí que ho
està, ja que tracta d’una sèrie de materials produïts per la indústria.

Premi Bonaplata Joves

El Jurat ha decidit, per unanimitat, donar el Premi Bonaplata Joves en la Categoria B al treball

Estudi del recorregut de l’aigua a Barcelona i de la composició
dels rius que l’abasten
Autores: Xènia Querol Utgés
Rencel Cayrit Cube
Joana Ramis Garcia
Mariam Shahida
IES Maragall de Barcelona
Curs: 4rt d’ESO
Tutora: Judit Fuguet Folch

El Jurat valora molt positivament el fet que es tracta d’una
innovació que ha millorat un
producte, cosa que reflecteix
una acció de l’enginy humà per
millorar la vida de les persones.
Les autores fan investigació del
cicle de l’aigua de la ciutat de
Barcelona, les preses d’aigua,
els embornals, les depuradores
i les dessalinitzadores.
També es valora positivament
l’esforç que ha fet el grup, ja
que es tracta d’un curs d’ESO, i
també l’acurada presentació de
les referències i la webgrafia.

Aquest treball de recerca tracta d’identificar i
conèixer les diferents xarxes de transport, tractament i distribució de l’aigua que es consumeix
a Barcelona.
S’ha fet treball de camp visitant alguns punts
d’abastament (rius i pantans), la xarxa de clavagueram, dipòsits pluvials, la depuradora del
Prat del Llobregat i la dessalinitzadora (Espanya
aplica aquesta tecnologia des dels anys seixanta, i se situa com a cinquè país mundial, amb
700 plantes en actiu. Actualment 2,3 milions
de persones al nostre país consumeixen aigua
dessalinitzada i aquesta representa el 3,3% del
consum urbà).
El treball ens explica com les potabilitzadores
cada dia subministren a Barcelona 600 milions
de litres d’aigua potable i com les companyies
concessionàries serveixen 199.794 m3 d’aigua
potable als 1.293.642 abonats domèstics.
La recerca també inclou la recollida d’aigua dels
rius que abasteixen la ciutat i l’anàlisi d’alguns
parèmetres químics i físics per determinar-ne la
qualitat i veure’n l’evolució al llarg del curs del
riu.
El treball consta de dos parts: una primera de
metodologia basada en la recerca documental,
i una segona de treball de camp.

En la primera, s’ha decidit cercar principalment
informació a Internet, visitant pàgines d’entitats
relacionades amb la gestió de l’aigua a Barcelona, i consultant llibres i enciclopèdies especialitzades en el tema. Les autores han demanat també informació a la Conselleria de Medi
Ambient.
La segona part consta de visites a plantes de
tractament de l’aigua i a les clavegueres, i s’han
recollit mostres d’aigua, de les quals s’han determinat les característiques organolèptiques i
químiques, i s’han extret conclusions tot comparant els resultats obtinguts. S’adjunta al treball un recull fotogràfic.

Premi Bonaplata Joves

El Jurat dels Premis Bonaplata Joves ha decidit, per unanimitat, atorgar una menció especial en la Categoria B al treball

Construcció i estudi físic d’una catapulta
Autor: Jordi Flo Durban
Escola Pia de Terrassa
Curs: 2n Batxillerat E
Tutor: Javier de la Torre

El Jurat valora la precisió i meticulositat dedicada a la construcció d’una catapulta i la realització d’una sèrie d’assajos
per confirmar els resultats
teòrics relatius a la distància
màxima.
Des del punt de vista tecnològic
es tracta d’un treball molt interessant, molt ben estructurat i
que fa servir el mètode científic.

Aquest treball de recerca mostra una innovació
que ha millorat un producte i reflecteix una acció
de l’enginy humà per millorar la vida de les persones. Està dedicat a la construcció d’una catapulta, juntament amb la realització d’una sèrie
d’assajos, per confirmar els resultats teòrics
relatius a la distància màxima del recorregut.
Està dividit en tres blocs:
Bloc 1. La catapulta: dóna a conèixer la història
de les catapultes, els diferents tipus, etc.
Bloc 2. Construcció d’una catapulta: s’explica el
procés que s’ha seguit per construir l’objecte,
amb una descripció completa de tots els materials que s’han utilitzat, les eines emprades i els
problemes sorgits durant el procés.
Bloc 3. Estudi complet del
llançament del projectil,
en què es proporcionen dades teòriques,
obtingudes mitjançant càlculs fícis i
matemàtics, i dades
pràctiques, obtingudes fent pràctiques de
tir, i de les quals s’extreuen
unes conclusions.

Annex 1: disseny de cada peça.
Annex 2: construcció de la maqueta.
Annex 3: “Amb 45º?”. En aquest apartat es determina quin és el millor angle per tirar un projectil perquè tingui un abast màxim.
Un bon treball de recerca en què es posa de manifest la construcció i la comprovació.

