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Oficines i palaus
Els domicilis dels Fabra
1.  Rambla de Canaletes, 6 

(1903), actual 138

2.  El palau del carrer de 
Muntaner, 282-290 (1912)

Les oficines de l’empresa
3.  Passeig de Gràcia, 24-26 

(1903) 

4. C. Diputació, 245

5. C. Bruc, 50 (1944)

La botiga
6. La Merceria Santa Anna. 
  Av. Portal de l’Àngel, 26  

(1935)

Fàbriques, 
habitatges i serveis
Les fàbriques
7.   Can Fabra. C. Gran de Sant 

Andreu, 196-202 (1903)

8.  El Vapor del Fil: situat entre 
el carrer de Camil Fabra  
i el passeig de Fabra i Puig, 
Hilaturas i Dublín (1903) 

9.  Sant Martí o La Xarxa. 
C. Berenguer de Palou, 88 
(1903) 

10.  El Vapor del Rec. C. Otger 
(1915)

11.  Manufacturas Algodón 
Reunidas. C. Jovellar, 1, 
Badalona (1923)

Les cases dels treballadors
12.  Les cases als antics terrenys 

d’El Vapor del Fil (1906)

13.  Les cases prop de Can Fabra. 
C. Segre

14.  Els habitatges de Concepción 
Arenal (1955)

Els serveis pel personal 
15.   La casa cuna. C. Gran de Sant 

Andreu (1909)

16.   La casa cuna. Cruïlla dels 
carrers Segre i Sant Adrià 
(1941)

17.  L’economat. Passeig de Fabra 
i Puig, 43-45 (1941) 

18.  El camp d’esports, als antics 
terrenys d’El Vapor del Fil 
(1924)  

briques dels Coats a Paisley. 
Ini cialment, l’atorgament de la 
pensió era discrecional, però 
a partir del 1926 va passar a 
ser un dret de totes les dones 
treballadores de 60 anys d’edat 
i amb més de 20 anys d’anti-
guitat a l’empresa. El 1929 es 
va establir l’edat de jubilació 
per als homes en 65 anys. Quan 
la jubilació fou assumida per 
l’Estat, aquesta prestació es 
transformà en un premi, una 
quantitat pagada en el moment 
de la jubilació. 

Instal·lacions 
esportives  
i culturals
A partir dels anys vint, els Coats 
impulsaren la creació d’infra-
estructures de lleure, tant a la 
colònia de Borgonyà (camp de 
futbol, nou casino...) com a Sant 
Andreu, on la companyia construí 
un camp d’esports per als obrers, 
amb camp de futbol, pistes de 
tennis i bàsquet, tribunes, ves-
tidors, quioscos de refrescs... El 
camp d’esports posteriorment 

La Compañía Anónima de Hilaturas Fabra y Coats es va consti-
tuir a Barcelona l’any 1903 i va tancar les portes el 2005.  
La societat era filial de la multinacional escocesa Coats, líder en 
el mercat mundial del fil de cosir de cotó, i que l’any 1912 era 
la tercera empresa industrial més gran del món. El grup Coats 
llavors tenia presència a 16 països d’Europa, Amèrica del Nord, 
Amèrica del Sud i Àsia. 
A escala estatal, l’any 1917 la Fabra i Coats era la primera em-
presa tèxtil espanyola per volum d’actius i gaudia d’una posició 
de quasi monopoli en el mercat del fil de cosir, que conservà 
durant bona part de la seva història.
Durant els més de 100 anys de la seva trajectòria, la Fabra i  
Coats va desenvolupar unes formes d’organització molt com-
plexes i completes, fet que, juntament amb la seva posició de 
lideratge, la converteix en una empresa cabdal dins la història 
econòmica i social de Catalunya.

La Fabra  
i Coats,  
el fil i Barcelona

1.Un nou 
producte:  
el fil de 
cosir  
de cotó

Els orígens 
a Escòcia:  
J&P Coats
A finals del segle xviii, el fil  
que s’utilitzava per cosir era 
el fil de seda o de lli. A prin-
cipis del segle xix, a Paisley, 
una petita ciutat escocesa, 
dos fabricants locals, els Clark 
i els Coats, iniciaren la fabri-
cació de fil de cosir de cotó. 
El menor cost, la resistència 
més gran d’aquest material i, 
també, l’aparició de la màquina 
de cosir contribuïren a la seva 
ràpida difusió arreu del món. 
L’any 1896, els Clark, junta-
ment amb altres competidors, 

2. El 
naixement 
de la Fabra 
i Coats  
el 1903
La Compañía Anónima de 
Hilaturas Fabra y Coats es va 
constituir l’any 1903 a Barcelo-
na. La societat incorporava les 
fàbriques de fil de cosir de cotó 
més importants que hi havia en 
aquells moments a Catalunya. 
En el moment de la seva cons-
titució, el nombre total de tre-
balladors era aproximadament 
de 2.500.

Els protagonistes
Dues estirps d’industrials, 
escocesos i catalans, van di-
rigir la companyia a partir de 
llavors:

3.Les 
fàbriques 
en la 
història  
de la Fabra  
i Coats
Tan bon punt va ser cons-
tituïda, la societat es va 
reorganitzar per esdevenir un 
veritable complex industrial 
integrat: l’any 1906, la fàbri-
ca dels Panyos de Manresa 
va ser revenuda als Portabe-
lla i, l’any 1912, El Vapor 
del Fil va ser enderrocada. 
D’altra banda, ben aviat es 
van començar a adquirir al-
tres fàbriques. Finalment van 
restar cinc grans fàbriques, 
que van ser clau en la histò-
ria de l’empresa:

4. Els 
productes  
i el mercat
Una gran diversitat 
de productes: fil, 
xarxes, pneumàtics 
i cremalleres
L’any 1933, el fil de cosir de 
cotó, servit en rodets, cabdells, 
tubs o troques, representava 
el 86 % de les vendes de la 
companyia. La gamma de colors 
i qualitats de fil era enorme, 
però, a més, a les múltiples 
fàbriques de la Fabra es pro-
duïen molts altres articles: les 
històriques xarxes de pescar, 
fils per a mitges i mitjons, seda 
artificial...

5. Els Coats 
i els Fabra
La gestió 
familiar d’una 
multinacional
La bona entesa entre els  
Coats i els Fabra permeté re-
produir a escala espanyola el 
model de gestió que els Coats 
havien implantat a Escòcia. 
Aquí, eren els Fabra els qui 
adoptaven el paper de propie-
taris, encarnaven l’empresa i 
la seva figura i dedicació ge-
nerava lligams d’agraïment i 
lleialtat amb els treballadors. 
Els Coats, des d’Escòcia, 
definien les línies directrius 
del model d’empresa: l’aten-
ció a les persones i a l’equip 
humà, una política social i 
assistencial molt completa 
i unes polítiques comercials 
agressives, amb l’objectiu de 
consolidar un grup industrial 
integrat i eficient. 

6. La 
política 
social
La directriu d’oferir unes con-
dicions laborals relativament 
favorables als seus treballadors 
i proporcionar-los un conjunt 
de serveis addicionals que 
contribuïen a millorar l’entorn 
sociolaboral va ser un element 
troncal de la política de  
l’empresa al llarg de tota la 
seva trajectòria. Tot seguit enu-
merem les mesures concretes 
que desplegaven aquesta  
política: 

Uns sous i una 
jornada laboral 
envejats
Les instruccions de la propietat 
eren clares: els obrers de la 
Fabra havien de cobrar igual o 
més que els de les fàbriques 
veïnes. Al llarg de la seva histò-
ria, la companyia sovint aplicà 

majoritari, aquest servei fou un 
peça clau que facilitava a les 
noves mares continuar treballant 
a la Fabra i Coats. 

Les pensions  
per jubilació
L’any 1916, els Fabra adoptaren 
aquesta prestació seguint el  
model que ja existia a les fà-

Habitatges  
per als treballadors
Durant la dècada dels anys 
cinquanta, la companyia ini-
cià una activitat de promoció 

d’habitatges adreçada als seus 
treballadors, que pagaven uns 
lloguers molt reduïts. Els resul-
tats van ser prou importants: 
209 habitatges a Barcelona, 16 
a Madrid i 12 a Sevilla. Du-
rant els anys setanta, aquests 
habitatges van ser venuts als 
treballadors. 

La formació
Als anys quaranta, l’empresa 
subvencionava els estudis dels 

seus treballadors a les escoles 
industrials i tècniques de Bar-
celona. Una dècada més tard, 
als anys cinquanta, va establir 
un veritable pla de carrera per 
als nous universitaris contrac-
tats, que preveia una estada 

a les diferents fàbriques i di-
pòsits de la companyia, inclòs 
un període de formació a la 
central de Paisley. 

Regals el dia 
de Reis i altres 
prestacions
A les fàbriques de Can Fabra, 
el dia de Reis l’empresa lliu-
rava regals als fills dels seus 
treballadors. També foren habi-
tuals els ajuts puntuals en cas 
de situacions de necessitat, 
especialment en els anys més 
durs de la postguerra.

La capçalera del 
grup: Can Fabra 
a Sant Andreu
Va ser aportada a la societat 
l’any 1903 per The English 
Sewing Cotton Co. i fou des  
del principi la fàbrica mare de 
la Fabra i Coats a Espanya. Can 
Fabra va estar en funcionament 
fins a l’any 2005, i després va 
passar a titularitat municipal. 

Sant Martí,  
la fàbrica de les 
xarxes de pescar
A mitjan segle xix, Ferran Puig 
i el seu gendre Camil Fabra 
impulsaren el perfeccionament 
d’uns nous telers que per-
metien la mecanització de la 
producció de les xarxes de pes-
car. L’any 1874, Camil Fabra 
adquirí una antiga fàbrica de 
llana a Sant Martí de Proven-

çals per establir-hi aquesta 
activitat. Per aquest motiu,  
la factoria fou coneguda com 
La Xarxa.
La fàbrica de Sant Martí, La 
Xarxa, va formar part de la Fa-
bra i Coats des del moment de 
la constitució de la societat, 
el 1903. A partir del 1931, 
quedà habilitada com a magat-
zem general de la companyia, i 
s’hi va incorporar també la sec-
ció de litografia. L’any 1990 es 
van vendre les instal·lacions. 

La fàbrica  
d’El Vapor del Rec: 
la possibilitat  
de créixer
L’any 1915, la Fabra i Coats 
adquirí la fàbrica coneguda 
com El Vapor del Rec. En un 
principi, les naus de la fàbrica 
es destinaren a magatzem, fins 
que amb l’adquisició d’Hilan-
dería Planas, el 1920, s’hi ins-
tal·laren les seccions d’acabat. 
L’any 1989, El Vapor del Rec 
va ser venuda a l’Ajuntament 
de Barcelona i el 2002 s’hi obrí 

el Centre Cultural Can Fabra, 
on s’ubica la biblioteca Ignasi 
Iglésias.

Borgonyà: una 
colònia industrial 
«model Fabra 
i Coats»
L’any 1893, la societat Nuevas 
Hilaturas del Ter, propietat dels 
Coats, inicià la construcció de 
la colònia industrial de Bor-
gonyà. La fàbrica es va man-
tenir en funcionament fins a 
l’any 2000.
Borgonyà fou una de les co-
lònies industrials catalanes 
més completes i més ben 

quisició, la societat Calcetería 
Hispánica, especialitzada en 
gèneres de punt, que també te-
nia fàbriques a Palma i Eivissa. 
Als anys seixanta, la producció 
d’aquesta fàbrica es traslladà a 
Sant Andreu.
Aquestes cinc foren les unitats 
productives bàsiques de la 
societat al llarg de tota la seva 
trajectòria, tot i que l’empresa, 
mitjançant operacions de com-
pra i associació amb altres 
empresaris, va disposar també 
d’altres fàbriques a Barcelona, 
Súria, Vilassar de Mar, la Mam-
bla d’Orís... 

organitzades. Gaudia d’unes 
condicions laborals millors que 
les de les fàbriques veïnes, 
habitatges per als treballadors, 
església, escoles de nens i 
nenes, casa cuna, cooperativa, 
metge, farmacèutic, cementiri 
propi, un centre cultural molt 
actiu —amb biblio teca, teatre 
i cinema—, camp d’esports... 
Un control total de tots aquests 
serveis per part de l’empresa i 
una organització molt eficient 
foren els dos trets característics 
de la colònia.

La fàbrica  
de Badalona: mitges 
i gènere de punt
L’any 1923 s’adquiria la socie-
tat Manufacturas de Algodón 
Reunidas, dedicada a la pro-
ducció de fils per a mitges. 
La companyia disposava de 
fàbrica a Badalona, coneguda 
amb el nom de Can Mercader, 
que es va integrar ràpidament 
dins l’estructura productiva de 
la Fabra i Coats. El 1930 es 
va incorporar a aquesta fàbrica 
la producció d’una nova ad-

La primera màquina de cosir a Espanya es 
fabricà a Barcelona en els tallers de Miquel 
Escuder, cap al 1862.  El seu model Aurora fou 
el de més renom.  Revista Terme 23 (2008).  
Foto: F. Nogués

La fàbrica de Badalona. especialitzada  
en fils per a mitges i gèneres de punt, 1926. 
AAAFC.

El Vapor del Rec, l’actual biblioteca Ignasi 
Iglésias, a Sant Andreu, 1926. AAAFC

Ferran Fabra, president de 
la companyia entre el 1903 
i el 1944. Arxiu Fabra i 
Coats-MUHBA 

Palau-residència del Marquès d’Alella, 
construït per l’arquitecte Enric Sagnier 
el 1912, 2017. Pepe Navarro.  
Ajuntament de Barcelona

Celebració del dia del jubilat, c. 1940. AAAFC
La secció estrella del CD Fabra y Coats va ser 
l’equip de futbol. Els terrenys acabaren formant 
part de les instal·lacions del Club Natació Sant 
Andreu. Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

L’any 1958, l’economat de la companyia es 
va situar al passeig de Fabra i Puig, 43-45. 
Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Habitatges per al personal, al carrer de 
Concepción Arenal, c. 1978. AAAFC 

La formació fou un factor clau d’integració 
del personal en la cultura de l’empresa, 
c. 1960. Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Lliurament de regals als fills dels treballa-
dors el dia de Reis, c. 1960. Arxiu Fabra i 
Coats-MUHBA 

El nou edifici de la casa cuna, construït el 1941 a la cruïlla dels carrers del Segre i de Sant Adrià.  
AAAFC.
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van ser absorbits pels Coats  
i la societat resultant, J&P  
Coats, es va convertir en el líder 
mundial en el mercat del fil de 
cosir.

Els pioners del fil 
a Catalunya 
a. Els catalans (Puig, 
Fabra i Portabella)
A la dècada del 1840, a Sant 
Andreu de Palomar, Ferran 
Puig, al qual s’uní posterior-
ment el seu gendre, Camil 
Fabra, començà a produir fil 
de cosir de lli, que progressiva-
ment va anar deixant pas al fil 
de cotó. La fàbrica que va cons-
truir es coneixia a Sant Andreu 
amb el nom d’El Vapor del Fil. 
A finals de la dècada del 1850, 
Manuel Portabella també inicià 
a Manresa, a l’antiga fàbrica 
coneguda com dels Panyos, 
la producció de fil de cosir de 
cotó.

b. Els britànics:  
els Coats i l’English 
Sewing Cotton Co.
Des de finals de la dècada  
del 1880, els aranzels espa-
nyols feien cada vegada més 
difícil la importació del fil de 
cosir britànic. L’any 1893, dos 
dels grans competidors mun-
dials del mercat del fil de cosir, 
el grup Coats i l’English Sewing 
Cotton Co., aterraren a Cata-
lunya per instal·lar-hi sengles 
fàbriques.

a. Els escocesos: 
els Coats
La lluita entre els Coats i  
l’English Sewing Cotton pel 
control del mercat espanyol 
va acabar amb la victòria dels 
primers, que es van convertir 
en els accionistes majoritaris 
de la nova societat.

b. Els catalans: els Fabra
Els dos principals productors 
de fil a Catalunya, els Fabra i 
els Portabella, s’havien asso-
ciat ja l’any 1884 a Sucesora 
de Fabra y Portabella, S.A. Fou 
aquesta societat la que s’in-
tegrà a la Fabra i Coats, i els 
Fabra, com a principals socis 
espanyols, en van assumir la 
gestió.

Les fàbriques 
aportades  
pels socis
En el moment de la seva 
constitució, la Fabra i Coats 
tenia cinc fàbriques: El Vapor 
del Fil, La Xarxa i La Manu-
facturera (l’actual Can Fabra) 
a Barcelona, la fàbrica dels 
Panyos a Manresa i la colònia 
industrial de Borgonyà, a Sant 
Vicenç de Torelló (Osona). 

La societat també s’ocupava  
de la distribució i els acabats de 
fils de seda i lli d’altres mar-
ques com ara Lister, Gutermann 
i The Linen Thread Company. 
L’any 2001, Coats Fabra va 
integrar la branca industrial de 
la companyia DMC.
Una menció especial mereix la 
producció del teixit cord, neces-
sari per al recobriment intern 
dels pneumàtics. L’any 1933, 
la Fabra i Coats va posar en 
marxa els telers necessaris per 
a aquesta producció, que era 
venuda a les multinacionals Fi-
restone i Michelin, instal·lades 
a Espanya.
Un producte auxiliar però que 
ben aviat tingué una àmplia ac-
ceptació foren les cremalleres. 
A partir del 1946, la societat 
adoptà acords amb altres em-
preses que li permeteren oferir 
aquest producte.

La revolució  
dels fils sintètics  
i el just-in-time
L’any 1965 s’inicià la fabri-
cació de les fibres sintètiques 
a Sant Andreu, i les primeres 
marques que s’hi produïren 
foren els fils Koban i Drima. 
La nova tecnologia, que també 
s’aplicà a la fabricació de les 
xarxes de pescar, requerí inver-
sions molt importants i canvis 
en l’organització de la fàbrica. 
A finals de la dècada del 1980 
i principis de la del 1990, i 
donant resposta als nous 
requeriments del mercat, la 
socie tat posà en marxa la pro-
ducció just-in-time: el client 
podia demanar el metratge i 
el color del fil desitjat, que era 
servit en uns terminis òptims.

El monopoli  
del mercat
Des del seu naixement i fins 
a principis de la dècada dels 
anys seixanta, la Fabra i Coats 
gaudí d’una posició de qua-
si monopoli sobre el mercat 
espanyol del fil de cosir. La 
socie tat lluità aferrissadament 
per preservar el control del 
mercat al llarg de la seva tra-
jectòria: adquisicions, acords 
de preus amb competidors, 
societats filials a l’ombra, que 
eren controlades efectivament 
per la Fabra i Coats sense 
que això fos públic... Tota 
estratègia era acceptable per 
mantenir i augmentar aquest 
avantatge competitiu. 

La diversitat  
de les marques
La riquesa de la història de la 
Fabra i Coats i, també, la gran 
diversitat del producte destinat 
al consumidor final van perme-
tre acumular al llarg dels anys 
un catàleg de marques molt 
extens i atractiu, algunes de 
les quals, com les conegudes 
La Cadena i Anchor, ja formen 
part de la nostra quotidianitat. 

jornades laborals inferiors a les 
establertes legalment. 

L’assistència 
mèdica i sanitària
El Montepío de Socorros Mu-
tuos, les cobertures específi-
ques per malaltia, accidents i 
maternitat, sempre una mica 
superiors a les establertes le-
galment, els metges d’empresa 
que cobrien la totalitat de 
l’horari laboral i el Joint Com-
mittee of Medical Assistance 
de la Coats —que supervisava 
la salubritat en el treball— pro-
porcionaven unes prestacions 
diferencials als treballadors de 
la companyia.

La casa cuna
Inaugurada l’any 1909 a Sant 
Andreu, tenia cura dels nodris-
sons mentre les mares treballa-
ven. L’any 1964, aquest servei 
es trobava a totes les fàbriques 
de la companyia i s’ocupava dels 
infants des de les sis setmanes 
fins als tres anys. En unes fà-
briques on el treball femení era 

Els Fabra, 
personatges 
influents en la 
política espanyola
Els germans Ferran i Romà 
Fabra, que dirigiren la compa-
nyia des del 1903 fins a mitjan 
dècada dels anys quaranta, 
tingueren un paper fonamental 
en el desplegament del «model 
de gestió Fabra i Coats». 

Alhora que eren homes d’em-
presa, els Fabra foren també 
membres destacats de la bur-
gesia catalana i exerciren com 
a polítics. Ferran Fabra, per 
exemple, heretà el títol de mar-
quès d’Alella del seu pare, fou 
diputat i senador i va arribar a 
ser alcalde de Barcelona entre 
el 1922 i el 1923. El palau del 
Marquès d’Alella (actual casa 
Julio Muñoz Ramonet), al carrer 
de Muntaner, era freqüentat per 
la família reial espanyola en les 
seves visites a Barcelona.

s’amplià amb una piscina. A 
l’entorn d’aquestes instal·lacions 
es va formar a Sant Andreu l’as-
sociació esportiva CD Hilaturas 
(posteriorment transformada en 
CD Fabra y Coats) i el Club Anco-
ra, de caràcter més cultural.

L’economat
Creat a Sant Andreu el 1940, 
va ser una resposta de la 
companyia a l’escassetat dels 
temps de la postguerra.  
L’any 1949 la Fabra i Coats 
signà un compromís amb una 
finca d’Albacete, que li assegu-
rava l’abastiment de patates, a 
l’economat, durant tot l’any.

La Fabra i Coats  
en els anys 
d'esplendor
L’any 1945, en l’època d’es-
plendor de la Fabra i Coats, 

les cinc grans fàbriques de la 
companyia, més els centres 
productius d’Eivissa i Palma, 
les oficines i els dipòsits co-
mercials de Barcelona, Madrid 
i Sevilla, donaven feina a 
4.663 treballadors.

Paisley

Glasgow

  Les ciutats de la 
Fabra i Coats:

  Seus del grup Coats

  Fàbriques principals  

  Delegacions 
comercials 

Fàbrica de Sant Martí , coneguda com  
La Xarxa, 1926. AAAFC

Nau central de Can Fabra, 1926. Al fons, es pot apreciar la xemeneia amb la seva alçària 
original, actualment escapçada. AAAFC

La colònia industrial de Borgonyà. La fàbrica en primer terme, el riu Ter a l’esquerra i, al fons,  
els habitatges i la capella, 1926. AAAFC

Marca J&P Coats amb 
imatge de la fàbrica 
mare a Paisley, 
1906. Arxiu 
Fabra i Coats-
MUHBA

Marques Anchor, provinent dels Clark, i La 
Cadena, dels Coats. Registrades per la Fabra 
i Coats a la dècada del 1890. Arxiu Fabra i 
Coats-MUHBAEl negoci de les xarxes fou heretat per la Fabra i Coats de la societat Sucesora de Fabra y 

Portabella el 1903. AAAFC

Hilo Elefante, de Sucesora de Fabra y 
Portabella, 1878. Arxiu Fabra i Coats- 
MUHBA
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quista s’inicià de manera va-
cil·lant. Segons la companyia, 
el primer dia de la vaga la 
majoria dels treballadors acu-
diren a la feina. En constatar 
el seguiment generalitzat de 
les mobilitzacions a Barcelona, 
finalment el personal de fàbri-
ca va secundar la vaga; en can-
vi, el personal d’oficines i els 
encarregats no ho feren pas. 
L’empresa intentà compensar 
els perjudicis econòmics als 
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2. Can 
Fabra,  
la fàbrica 
mare de 
la Fabra 
i Coats
L’actual recinte de Can Fabra 
va ser la fàbrica més important 
de la companyia. El recinte 
pren la forma d’un complex 
industrial circumdat per un 
mur dins del qual hi ha diver-
ses instal·lacions industrials. 
Un model semblant és el de la 
colònia de Borgonyà, la colònia 
Güell a Santa Coloma de Cer-
velló o, a Barcelona, el recinte 
industrial de Can Batlló a la 
Bordeta. 

Les fases 
d’evolució  
del recinte
La història de Can Fabra co-
mença molt abans de la de la 
Fabra i Coats. Els tres grans 
edificis del recinte, coneguts 
per la direcció de la Fabra 
com a Fàbrica 1, Fàbrica 2 i 
Fàbrica 3, estan perfectament 
dempeus avui i cadascun cor-
respon a una etapa diferent 
de la societat. Les resseguim 
breument:

L’etapa de Ca l’Alsina 
(1853-1887). 
La Fàbrica 2 
Des del 1853, quan es van 
comprar els primers terrenys, 
fins al 1887, la fàbrica va ser 
propietat de la família Alsina, 
industrials d’origen berguedà. 
D’aquesta primera etapa se’n 
conserven avui dos edificis, 
el conjunt de naus paral·lel al 
carrer de Sant Adrià i la fàbri-

El treball  
a Can Fabra

1. Els 
treballadors
L’evolució
A la dècada del 1910, la fàbri-
ca de Sant Andreu es trobava 
entre les factories tèxtils més 
importants de Catalunya, amb 
uns 2.000 treballadors. El 
perío de 1945-1965 fou sens 
dubte l’edat d’or de la fàbrica, 
que superà els 2.800 empleats. 
A partir d’aquí s’inicià un des-
cens progressiu de l’ocupació 
que va esdevenir traumàtic a la 
dècada dels anys vuitanta, quan 
la companyia es va acollir als 
plans de reconversió del tèxtil.

Una fàbrica de 
dones, però no pas 
en tots els llocs
L’evolució del percentatge 
de treball femení a Sant 
Andreu
A la Fabra, com en general a 
les fàbriques tèxtils, la gran 
majoria dels treballadors eren 
dones. Les dades del gràfic 
següent són prou eloqüents: les 
dones van ser les protagonistes 
absolutes del treball a Sant 
Andreu. Un 80 % del total de 
treballadors abans de la guerra 
eren dones; més del 70 % fins 
als anys seixanta.

3. La Guerra Civil 
a través de la revista 

, de la Fabra  
i Coats: de la moda a  
la revolució (1936-1938)

1   Fàbrica 1. La Manufacturera
2   Fàbrica 2. Ca l’Alsina
3   Fàbrica 3
4   Fàbrica 4. El Vapor del Rec
5  Sala de calderes
6  Fàbrica 10. Magatzem

4. Adhesió 
i conflicte
La política laboral de la Fabra 
i Coats aconseguí generar un 
clima de pau social que va fer 
que, en general, al llarg de la 
seva trajectòria, els conflictes 
laborals hi arribessin esmor-
teïts. Resseguim breument 
alguns dels episodis clau per 
entendre aquest peculiar clima 
laboral a Can Fabra.

5. Can Fabra:  
memòria i presència
El 2006, un any després del 
tancament de la fàbrica, es 
va crear l’Associació dels 
Amics de la Fabra i Coats, 
impulsada per extreballadors 
de la companyia i amb seu a 
les antigues instal·lacions de 
la Fabra i Coats.
L’associació, que avui té 
uns 400 membres, duu a 
terme, amb la col·laboració 

1925 ho deixa prou palès: no 
hi trobem cap dona. Trenta 
anys més tard, la situació no 
havia canviat gens. El 1955, 
la totalitat dels 187 directius, 
caps i encarregats de Sant 
Andreu eren homes.
L’equiparació progressiva dels 
percentatges cap a finals del 
segle xx fou el resultat de la 

desaparició de les seccions 
productives tradicionalment fe-
menines i no pas d’un augment 
de la paritat en les diferents 
categories de la fàbrica.

Una empresa,  
molts oficis
A Can Fabra hi hagué un ven-
tall amplíssim de tasques i 
funcions lligades a la diversi-
tat dels productes que  
l’empresa va elaborar. Les 
seccions de preparació, filatu-
ra, doblatge, aspiatge, retort, 
gasejat, examinadores, mer-
ceritzatge, blanqueig, tintat en 
negre i en colors, debanatge i 
polit, cabdelladores, telers per 
a les xarxes, telers per al teixit 

duresa de les mesures i el to 
tècnic i fred emprat per la 
direcció en les negociacions 
feren que aquest escenari 
s’esvaís. Les negociacions dels 
successius plans de reconver-
sió van ser molt dures i van 
anar acompanyades de vagues, 
mobilitzacions..., i fins i tot, 

fet dues veritables empreses 
dins la Fabra amb 46 i 139 
treballadors, respectivament, 
l’any 1955. Caldria enca-
ra afegir-hi el departament 

1

2

3

4

5

6

l’any 1983, 50 treballadors 
es van tancar a les oficines 
centrals de la companyia. 
Tanmateix, el resultat va ser 
radical: els 1.149 treba-
lladors que hi havia a Sant 
Andreu l’any 1981 s’havien 
reduït a 439 el 1985.

Uns anys més tard s’aixecà un 
nou edifici fàbrica destinat a 
oficines, menjadors i operacions 
d’empaquetatge. Aquest edifici, 
conegut com la Fàbrica 3, es va 
acabar el 1913.

La integració d’El Vapor 
del Rec (1920).  
La fàbrica número 4 a 
l’altra banda del carrer
L’any 1919, la Fabra i Coats va 
adquirir els actius i les marques 
d’un competidor, Hilandería 
Planas, amb fàbrica a Barce-
lona i Ripoll. La integració de 
l’activitat d’aquesta empresa 
implicà obres importants tant a 
Borgonyà com a Sant Andreu i 
l’electrificació de les fàbriques 
de la companyia.
A Sant Andreu, el canvi més 
significatiu fou la remodelació 
de l’antiga fàbrica del Rec, 
adquirida el 1915 i que fins 
llavors s’havia utilitzat com a 
magatzem. Les instal·lacions 
passaren a ser la Fàbrica 4, que 
incorporà les seccions d’acabat.  
Addicionalment, a Can Fabra es 
va ampliar la Fàbrica 1, per la 
seva part posterior.

Repassar les xarxes de pescar una vegada sortides dels telers era una de les tasques realitza-
des tradicionalment per dones a la Fabra i Coats. Arxiu Fabra i Coats-MUHBA 

Directius i comandaments intermedis a Sant Andreu, 1925.  
Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Marca d’Hilandería Planas, cedida a la Fabra i Coats l’any 1922, després de la seva adquisició. 
Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Nau per a la fabricació de tubs per als rodets 
de fil, 1926. AAAFC

Instal·lació d’un acumulador de la sala de 
calderes a Can Fabra, c. 1950. Arxiu Fabra i 
Coats-MUHBA

Canvi del nom de l’antiga rambla de Santa 
Eulàlia, pel de passeig de Fabra i Puig, 6 de 
gener de 1919. El nou nom fou aprovat per 
l’Ajuntament a petició de les Associacions de 
Sant Andreu i dels obrers de la companyia. 
Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Titular al diari Solidaridad Obrera, òrgan del sindicat anarquista CNT, del 6 de desembre de 1918.

Manifestacions  a la plaça de Sant Jaume en protesta pel pla de reconversió de la 
companyia l’any 1982. AAAFC

Inauguració de l’exposició «Fabra & Coats 
fa museu», 9 de maig de 2014. Jordi Mota. 
Arxiu Fabra i Coats - MUHBA

Portades  de la revista 
Ideas de la Fabra i Coats, 
de juliol del 1936, d’abril 
del 1937 i de març del 
1938. El canvi en forma 
i continguts és radical. 
AAAFC

Visita del general Franco a la Fabra i Coats acompanyat de directius de la companyia, 1947. 
AAAFC

Tomàs Vives, dirigent del Sindicat Lliure i 
encarregat de la Fabra i Coats. Mundo Gráfico, 
núm. 441, 14 d’abril de 1920.

cord per a pneumàtics, sedes 
artificials, fibres acríliques i 
fibres sintètiques constituïen 
un entramat de gran comple-
xitat.
A més d’aquestes seccions 
directament lligades al pro-
ducte, l’empresa va decidir 
integrar certs serveis auxiliars, 
que s’haurien pogut contractar 
a l’exterior. Dos exemples molt 
clars en són la torneria, situa-
da a Can Fabra, on es fabrica-
ven els rodets en els quals se 
servien els fils, i la impremta, 
ubicada a Sant Martí, que 
s’ocupava de dissenyar i im-
primir les etiquetes i els em-
balatges amb la imatge de les 
múltiples marques de la com-
panyia. Ambdós serveis eren de 

Civil. Finalment, davant la gene-
ralització del moviment, fou la 
mateixa empresa qui aconsellà 
als treballadors d’afegir-se a la 
vaga. Això sí, els treballadors de 
la Fabra van rebre de l’empresa 
una compensació econòmica 
pels 24 dies d’aturada.

L’article, després de criticar du-
rament l’actitud de servilisme 
dels treballadors de Can Fabra, 
acabava així: «Obreros de “Cal 
Alsina” y de “L’Española” dejad 
de ser manada de borregos e 
inscribíos en el Sindicato de 
vuestro oficio. Sólo así seréis 
dignos».

1919 i 1933: 
conflictes 
malgrat tot
L’equilibri que permetia a la 
Fabra restar aliena als conflic-
tes socials de l`època era molt 
subtil i a vegades es trencava. 
En algunes ocasions, fou l’em-
presa qui actuà amb una duresa 
inusual, com en el cas del lo-
caut del 1919, quan l’empresa 
tancà la fàbrica de Sant Andreu 
i acomiadà 42 treballadors. En 
d’altres, van ser els treballadors 
els qui, davant la sorpresa de 
la direcció, adoptaren posicions 
de confrontació per defensar els 
seus drets, com va ser cas de la 
vaga dels empleats d’oficina de 
l’any 1933.

per uns pistolers, que li et-
zibaren 12 trets, al passeig 
de Fabra i Puig. Vives no era, 
però, un encarregat més. 
L’any 1919 havia participat en 
la formació del Sindicat Lliure, 
un sindicat groc, connectat als 
interessos empresarials, i que 
s’oposava a les directrius del 
Sindicat Únic, la CNT, i en fou 
el delegat per a Sant Andreu. 
De fet, la seva acció va contri-
buir a fer que aquest sindicat 
tingués una presència impor-
tant a la Fabra i Coats durant 
els anys vint.

1941: tensions 
durant el 
franquisme
Les estrictes regulacions del 
règim laboral imposades pel 
franquisme van suposar en 
algun cas un retrocés en les 
condicions laborals de la Fa-
bra i els treballadors s’hi van 
oposar. L’any 1941, la ferma 
negativa dels treballadors va 
evitar els intents del Sindicat 
Nacional d’erradicar la set-

1913: pagats  
per fer vaga
Les vagues del 1913, que van 
aconseguir reduir la jornada 
laboral setmanal de 66 a 60 
hores, van paralitzar la majoria 
de les empreses tèxtils de Bar-
celona. Tanmateix, els obrers 
de la Fabra i Coats, que en 
aquell moment ja treballaven 
per sota d’aquest jornal (57,5 
hores), optaren per no secundar 
la vaga i van continuar treba-
llant custodiats per la Guàrdia 

1918: «[...] el 
marqués de Alella 
y sus esclavos»
Aquesta era la qualificació 
que rebien, l’any 1918, els 
treballadors de Can Fabra al 
diari Solidaridad Obrera, òrgan 
de la CNT. Els treballadors de 
la Fabra i Coats eren perce-
buts com a aburgesats en un 
moment d’intenses lluites 
socials.

1920: assassinat 
de Tomàs Vives, 
encarregat de Can 
Fabra i dirigent  
del Sindicat Lliure
L’abril del 1920, Tomàs Vives, 
director de la secció de retort 
de Can Fabra, fou assassinat 

mana anglesa (a Can Fabra 
només es treballava el dissab-
te al matí), que no estava pre-
vista per la regulació laboral 
franquista.

1951: la vaga  
dels tramvies
El seguiment a Sant Andreu 
d’aquesta fita de les mobilit-
zacions contra el règim fran-

treballadors que havien seguit 
la vaga.

1981: del 
paternalisme  
a la tecnocràcia

 
 

A principis dels anys vuitanta, 
la situació de crisi va impulsar 
l’empresa a acollir-se als plans 
de reconversió de la indústria 
tèxtil. Tot i la gravetat de la 
situació, l’actitud inicial dels 
sindicats fou de col·laboració, 
amb l’esperança que el tradi-
cional clima laboral d’entesa 
permetria aconseguir acords no 
traumàtics. Els temps, però, 
havien canviat: ben aviat, la 

del Museu d’Història de Barce-
lona, una tasca importantíssi-
ma de preservació i difusió de 
la memòria i el patrimoni de la 
Fabra i Coats, recopilant i 
custodiant un ampli fons docu-
mental i d’objectes relacionats 
amb l’empresa. 

El mes de gener del 1936, la 
Fabra i Coats va iniciar la pu-
blicació d’una revista pròpia, 
amb el títol d’Ideas. Revista 
mensual de labores y modas, 
de periodicitat mensual i 
dedicada a la difusió de les 
labors, les marques i els fils 
de la companyia. La revista es 
distribuïa a Barcelona, Madrid 
i València. 
La Guerra Civil va canviar 
completament el contingut 
de la revista, que a partir de 
l’abril del 1937, tot i man-
tenir el títol, va passar a ser 
el Butlletí dels Treballadors 
de Filatures Fabra i Coats, 
empresa col·lectivitzada i va 

deixar de banda la funció de 
propaganda i difusió de les 
labors, per incloure continguts 
de tipus polític, social i cultu-
ral, tant de l’empresa com del 
barri de Sant Andreu. La nova 
Ideas es va publicar fins al 
mes de març del 1938.

d’obres i els serveis generals, 
amb 211 persones aquell any, 
capaces d’escometre grans 
projectes d’enginyeria i  
construcció.

Treball femení  
i desigualtat
Malgrat la seva majoria numèri-
ca, les treballadores de Can Fa-
bra, com a la resta d’empreses 
del país, no tingueren accés als 
llocs de responsabilitat. La foto 
dels directius i comandaments 
intermedis a Sant Andreu l’any 

ca del costat, coneguda dins la 
Fabra com la Fàbrica 2.

L’etapa de  
La Manufacturera  
(1893-1903).  
La Fàbrica 1
L’any 1893, la fàbrica fou ad-
quirida per una empresa bri-
tànica, que va quedar absor-
bida per The English Sewing 
Cotton Co. La societat que la 
gestionà s’anomenà Barcelo-
na Manufacturing Company 
Limited, i d’aquí en ve el 
nom de La Manufacturera que 
prengué en aquests anys. Els 
nous propietaris estaven deci-
dits a introduir-se amb força 
en el mercat del fil a Espanya 
i construïren la gran fàbrica 
central, la Fàbrica 1.

Les obres arran de la 
constitució de la Fabra 
i Coats (1903-1913). 
La Fàbrica 3 i la sala  
de calderes 
La reorganització industrial 
que seguí la constitució de 
l’empresa el 1903 portà a 
construir el 1905-1906 un 
magatzem per al cotó i dos 
edificis auxiliars dedicats a les 
seccions de blanqueig i tintat. 
Les noves necessitats indus-
trials requerien la renovació 
del sistema energètic de la 
fàbrica i, per això, l’any 1905 

es canvia la màquina de vapor 
i es renova la sala de calderes. 
Un dels elements patrimo-
nials més ben conservats de la 
fàbrica de Sant Andreu és 
la sala de calderes, oberta al 
públic l’any 2015. La sala de 
calderes primer va alimentar la 
màquina de vapor que feia tre-
ballar la companyia i, després 
de l’electrificació, va continuar 
funcionant subministrant el 
vapor necessari per a calefac-
ció i per a diversos processos 
industrials.

La introducció  
de les fibres sintètiques  
i la reorganització  
de les fàbriques a la 
dècada dels seixanta
L’any 1965 s’inicià a Sant An-
dreu la producció de les fibres 
sintètiques. La nova organitza-
ció de la producció integrà les 
tres grans fàbriques de Can Fa-
bra. En un edifici veí de la Fà-
brica 1 s’hi ubicà el magatzem 
del fil; a la planta inferior, el fil 
cru, i a la superior, l’acabat, ja 
tintat. A la gran Fàbrica 1, ar-
ran de terra hi havia el taller de 
fibres sintètiques, en els pisos 
superiors es feia el debanatge, 
l’encerat i l’entubat i els rodets. 
A la Fàbrica 3 es feia el cab-
dellat i plegat i finalment a la 
fàbrica 2 hi havia les seccions 
de condicionament i control de 
qualitat. Les tres fàbriques es 
trobaven comunicades per un 
sistema aeri de cintes mòbils 
que permetia el transport del fil 
en procés d’elaboració. 

Anys vuitanta, la crisi  
i l’especialització de  
Can Fabra en els 
processos d’acabats
A partir de finals dels anys 
setanta i a mesura que aparei-
xen els primers símptomes de 
la crisi econòmica, la fàbrica 
de Sant Andreu es va anar 
aprimant i hi van restar només 
els processos relacionats amb 
el tenyit, acabats i condiciona-
ment del fil. Les altres opera-
cions es feien a Borgonyà. 
L’any 1987, dels 431 treba-
lladors que hi havia a Sant 
Andreu, 315 es trobaven a les 
seccions del ram de l’aigua i 
acabats, i la resta corresponien 
als departaments de qualitat i 
serveis generals. 

A dalt i a sota, imatges de la sala de calderes 
i de les instal·lacions annexes dels quadres 
elèctrics antic i modern avui dia, 2006. Arxiu 
Fabra i Coats-MUHBA

Marca de fil  «L’home de la lluna», registrada 
per The Barcelona Manufacturing Co., l’any 
1900. Arxiu Fabra i Coats-MUHBA

Vista aèria de les instal·lacions  
de la fàbrica, 1950. AAAFC

L’organització de la  producció c. 1965.  
MUHBA Arxiu Fabra i Coats.

«Nosotros,  

que pensamos que 

estamos en una 

empresa modelo. 

¿Modelo de qué?»
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