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La col·lecció d’objectes de la Fabra i Coats 
(MUHBA)



2009 

Conveni entre l’associació Amics de la Fabra i 
Coats, el districte de Sant Andreu i l’Institut 
de Cultura de Barcelona ICUB, de 
col·laboració i de cessió de les peces 
recuperades perquè siguin preservades pel 
MUHBA

(seguit el 2015 per un conveni per a la 
instal·lació d’un espai d’interpretació 
museística sobre el treball al recinte fabril de 
Fabra i Coats)



Documentació

2009 Inventari de 
presència (encàrrec a 
l’empresa Culturània)

1022 objectes registrats



Documentació

2014-2017 Es registren les noves aportacions dels Amics de la FiC. Els objectes es 
fotografien i s’identifiquen amb numero MHCB. Incorporació de la col·lecció FiC a la 
base de dades del MUHBA (encàrrecs a Adrián Soler i Lluís Sales)



Documentació
La Col·lecció Fabra i Coats en linia

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/colleccio-fabra-i-coats



https://cataleg.museuhistoria
.bcn.cat/



Objectes Fabra i Coats, nucli del 
Laboratori MUHBA (2011-2014) 

• https://ajuntament.barcelona.cat/museuhis
toria/ca/projecte-laboratori-muhba-
colleccionem-la-ciutat



2011 Relats de Fàbrica

18 persones
18 objectes
18 documents
18 visions de la Fabra i Coats

Presentat a Can Fabra i en el marc 
del Laboratori MUHBA

https://ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/ca/relats-de-
fabrica-fabra-i-coats



2011 Relats de Fàbrica



2014 Fabra i Coats fa Museu
Exposició a Can Fabra

https://ajuntament.barcelona.c
at/museuhistoria/ca/fabra-i-
coats-fa-museu

Premi Bonaplata 2014



https://ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/ca/fabra-coats-fa-
museu-objectes-paraules-i-
imatges-la-tercera-exposicio-
laboratori-del-muhba



Objectes Fabra i Coats a 
MUHBA Oliva Artés

• Foto Jordi Mota



2019 Objectes 
Fabra i Coats a 
Barcelona 
Flashback



2021 Objectes Fabra i Coats a 
Barcelona & Futbol

• Foto Marta Iglesias



Conservació preventiva

2017 Ubicació de les peces a la nau F

Fotos Mònica Martínez I Núria Miró



2021. En 
marxa

• Concurs per a la contractació del servei de 
moviment, trasllat, emmagatzematge, inventari, 
conservació i restauració de col.leccions d’objectes 
vinculats al passat fabril i de l’habitatge del 
districte de Sant Andreu



Col·lecció MUHBA Fabra i Coats. Valors

1515 Objectes registrats

Col.lecció en procés, amb potencial de creixement i de complementar-se amb altres fons 
(Enmasa, Vilumara)

Col·lecció participativa, feta a partir dels objectes reunits i recuperats pels Amics de la Fabra i 
Coats. Testimoni de la implicació ciutadana amb el patrimoni

Col·lecció viva, que connecta amb memòries individuals i col·lectives i amb la documentació 
d’arxiu i fotográfica conservada

Col·lecció de referència de testimonis del món del treball, en tota la seva amplitud

Un dels nuclis de la col·lecció contemporània d’història de Barcelona. Ple encaix amb la col·lecció 
“histórica” del MUHBA (oficis, vida quotidiana, eines…)



Col·lecció MUHBA Fabra i Coats. 
Potencials en relació amb el projecte museològic

• Fabra i Coats i Sant Andreu

• L’organització i les persones. Relacions laborals. 

• El treball de les dones

• La fàbrica

• Eines i maquinària

• Productes, fils, marques, comerç i consum

• Progrés, avenços tecnològics 




