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El factor humà -l’esforç diari, el saber fer, la iniciativa 
emprenedora- ha estat el motor de la continuïtat fabril de 
Barcelona, des de la manufactura de teles d’indianes del segle 
XVIII, fonament de la indústria tèxtil mecanitzada del segle 
XIX, fi ns a les noves formes i tècniques industrials del segle 
XXI, quan el turisme i els serveis han pres una forta volada, 
passant per la diversifi cació industrial del segle XX, amb la 
indústria automobilística com un dels seus grans puntals.

Des d’una fàbrica convertida en un espai patrimonial 
excepcional, el conjunt de la col·lecció Fabra i Coats del 
Museu d’Història de Barcelona, creada amb la col·laboració 
decisiva de l’Associació d’Amics de la Fabra i Coats, prefi gura 
un projecte més ampli, centrat en la relació entre ciutat i 
treball, la propera fi ta del qual és la rehabilitació de la sala 
de calderes del recinte fabril. 

L’espai patrimonial de Fabra i Coats, al cor de Sant Andreu 
i vora el nou epicentre urbà de la Sagrera, amb noves 
col·leccions i una mirada de conjunt sobre la història de la 
Barcelona emprenedora i treballadora, ha de propiciar una 
aproximació al paper de la ciutat en la vertebració econòmica 
i social de Catalunya i a la seva inserció en àmbits territorials 
més amplis. Amb el propòsit que aquesta visió històrica de la 
ciutat des de la perspectiva de l’homo faber resulti d’interès 
tant per als  barcelonins com per als visitants que de prop o 
de lluny vénen a la capital de Catalunya. 

Vista aèria de Fabra i Coats, a Sant Andreu, dècada de 1950. Autor desconegut.
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D’on provenia el model 
de prevenció social de 
Fabra i Coats

L’hegemonia de Fabra i 
Coats en el mercat espanyol 
del fi l va afectar la qualitat 
dels seus productes

Com van coexistir 
els diversos sistemes 
energètics a Can Fabra

Com es va inserir 
Fabra i Coats en el 
moviment obrer al 
llarg del segle XX

Com va infl uir el 
model escocès 
de Coats 
en la gestió 
empresarial de 
Fabra i Coats

Quins eren els 
mecanismes de 
promoció laboral 
dins la fàbrica

Com afectava 
el procés productiu
la incorporació de 
nous elements, 
com ara la cremallera

Què va aportar Fabra i Coats, 
amb fàbriques a Barcelona i 
a Borgonyà, a l’alt Ter, en la 
modernització de Barcelona i 
del conjunt de Catalunya

Com va afectar 
la crisi dels 
anys 70 a Fabra 
i Coats i la seva 
posició en el 
grup Coats

Quin era el paper de les dones, en 
comparació amb altres empreses i 
altres indústries

Es dissolen les fi lials Manufacturas de Algodón Reunidas i 
Calcetería Hispánica.

Fabra i Coats sol·licita acollir-se al Pla de reconversió tèxtil 
aprovat pel govern espanyol.

Coats Patons aprova la seva fusió amb Vantona Viyella, donant 
lloc a Coats Viyella, amb un volum de negoci de 1.700 milions 
de lliures esterlines.

Es constitueix una fi lial a Lió, per a la venda de fi l industrial.

A Sant Andreu, l’antiga fàbrica del Rec, sobre un solar d’uns 
19.000 metres quadrats, passa a mans de l’Ajuntament de 
Barcelona. Coats Viyella adquireix Opti, convertint-se en el 
segon productor de cremalleres del món.

Es ven el magatzem de Sant Martí.

Tootal s’afegeix a Coats Viyella, aportant nombrosos negocis 
en les àrees de cosir i labors. Coats Viyella imposa que 
totes les societats passin a dir-se Coats, però, per la seva 
trajectòria i importància dins la història del grup, Fabra i Coats 
es manté com a Coats Fabra.

Cessa l’activitat de Gold Zack España, fi rma de la qual Coats 
Fabra tenia el 25% de les accions, dedicada a la fabricació i 
venda d’articles elàstics. Polimer es transforma en Dynacast, 
societat ubicada a Santa Perpètua de Mogoda i integrada 
també en el grup Coats, que es dedica a la fabricació de 
petites peces de precisió per injecció de zinc. S’acorda la 
dissolució de les fi lials Hilaturas Romero i Agencia Central de 
Hilaturas, així com de Coats France.

Tancament de la planta de Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló.

S’integra la branca industrial de la companyia Dollfus-Mieg y 
Cia (DMC), a través de la fi lial Compañía Nacional de Hilaturas.

Dins la seva política de relocalització industrial a escala global, 
Coats decideix aturar la producció a Coats Fabra de Sant 

Fabra i Coats lloga la fàbrica tèxtil Hija de J. Pastells, de 
Blanes.

Fabra i Coats es desprèn de les accions que tenia de la 
Mercería Santa Ana.

Es funda una societat independent, Polimer, dedicada als 
motlles per extrusió i especialitzada en la fabricació dels 
nous rodets de plàstic i anells corredors per retòrcer.
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Es constitueix a Barcelona la Compañía Anónima Hilaturas 
de Fabra y Coats dedicada a la fabricació de fi ls per cosir 
i de xarxes de pescar, fruit de l’acord entre els Fabra i la 
multinacional Coats de Paisley (Escòcia). 

És fruit de la unió de tres empreses: 
- Sucesora de Fabra y Portabella (família Fabra),
- The Barcelona Manufacturing Company (The English Sewing 
Cotton), 
- Nuevas Hilaturas del Ter (J&P Coats, Clark&Co). 

Incorporava un total de 5 fàbriques, 3 estaven situades a la 
ciutat de Barcelona (dues al barri de Sant Andreu de Palomar 
i una altra al barri de Sant Martí de Provençals), una altra a 
Sant Vicenç de Torelló (la colònia industrial de Borgonyà) i una 
darrera a Manresa. Amb un total d’uns 2.500 treballadors.

Es ven la fàbrica de Manresa a uns dels antics socis, els 
Portabella, i s’inicia la progressiva concentració de l’activitat 
industrial a La Manufacturera, l’antiga fàbrica de Ca L’Alsina 
a Sant Andreu.

Fabra i Coats crea una fi lial, Agencia Central de Hilaturas, per 
a la comercialització dels seus productes. La nova empresa no 
arribà mai a funcionar com un ens autònom.

Fabra i Coats es comença a cotitzar en Borsa.

S’adquireix a Sant Andreu la veïna fàbrica de La Algodonera, 
coneguda com Vapor del Rec. L’adquisició d’aquest nou edifi ci 
permetrà que la fàbrica de Sant Martí vagi deixant les seves 
funcions productives per esdevenir únicament magatzem 
durant els anys 30.

S’adquireix Hilanderías Planas.

S’adquireix Manufacturas de Algodón Reunidas, amb plantes 
a Badalona. La fàbrica de Badalona, coneguda com a Can 
Mercader, s’integrà totalment dins el complex fabril de Fabra 
i Coats.

La direcció acorda vendre directament als clients i prescindir 
de la mediació de l’Agencia Central de Hilaturas. 

La societat decideix entrar en el sector dels gèneres de punt 
i crea la Sociedad Anónima Calcetería Hispánica per a la seva 
fabricació. S’acorda la distribució de sedes de l’empresa 
Gütermann & Co, de Gutach im Breisgau (Alemanya). Acord 
amb Hilaturas Labor, per controlar l’empresa des de l’ombra.

Es constitueix la societat Mercería Santa Ana, amb participació 
de Fabra i Coats.

Es lloguen 40 telers i la secció completa de fi lat de l’empresa 
Unión Algodonera.
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FABRA I COATS, UNA CRONOLOGIA DE L’EMPRESA
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Aquest espai acull una part de la col·lecció 

MUHBA-Fabra i Coats, formada per 1.500 

objectes–eines i maquinària utilitzats 

a l’empresa–, actualment inventariats i 

en fase de restauració; 1.414 caixes de 

documentació d’arxiu recuperada després 

del tancament de la fàbrica; més de 2.500 

fotografi es sobre el treball a l’empresa i la vida 

social dels treballadors, i més de 14 hores 

d’enregistrament de memòries orals dels antics 

treballadors i les antigues treballadores.

Tot aquest conjunt ha estat recuperat gràcies 

a la tasca compartida entre l’associació Amics 

de la Fabra i Coats i l’Ajuntament de Barcelona, 

a través del MUHBA i del districte de Sant 

Andreu, i és part de la col·lecció inicial i de 

les propostes expositives del projecte MUHBA 

Fabra i Coats.

1. Metre de fusta plegable
2. Càntir d’una secció de la fàbrica

3. Carretó
4. Maquineta per fer punta al llapis
5. Suport al·lumínic de les estampes

Publicitat de Fabra i Coats

Màquina d’imprimir (offset)

1

2

3

5

4

Debanadora. Sant Andreu. Anys 40

Fus de màquina Leessona d’entubar
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FABRICACIÓ

La col·lecció conserva més 
d’un miler d’eines i peces 
de maquinària utilitzada a 
Fabra i Coats en els seus 
diversos departaments. 
També es conserven milers 
de plànols i documents 
tant de la topografi a del 
recinte fabril com sobre 
les màquines emprades al 
llarg de més de cent anys 
i els milers de processos 
de fabricació dels diversos 
productes que es feien a 
Can Fabra. Pel que fa a les 
representacions gràfi ques, 
l’abundància de fotografi es 
de les instal·lacions fabrils 
contrasta amb l’escassedat 
d’imatges sobre el treball 
que s’hi realitza i sobre els 
treballadors que l’efectuen. 
El treball de les dones i 
els homes en els diversos 
departaments de la fàbrica, 
el treball administratiu 
i fi ns i tot la feina dels 
directius compta amb 
menys testimonis gràfi cs.  

Fabra i Coats, amb el seu gran nombre de 
treballadors i volum de producció i vendes, 
amb un elevat nivell d’exportacions, i la seva 
pertinença a un grup internacional líder 
en el seu sector, generà un inmens volum 
de documentació societària, empresarial 
i comptable, recuperada pel MUHBA, que 
permet estudiar no només l’evolució de 
l’empresa sinó també la seva presència i 
infl uència a Sant Andreu i Barcelona. 

Es tracta d’una empresa que promovia 
una imatge corporativa que representava 
les seves fàbriques projectant la idea 
d’empresa gran, tècnicament avançada i 
solvent, és a dir, una fàbrica en progrés 
constant. El recinte fabril de Sant Andreu, 
el més important, n’és una bona mostra, 
amb la recuperació d’importants elements 
patrimonials mobles i immobles. 

EMPRESA

1. Telèfon de sobretaula
2. Pinyó de 27 dents
3. Calculadora  

4. Plànol de màquinaria
5. Compàs de medir cons i anells
6. Debanadora manual
7. Joc de peses
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MÓN DEL TREBALLPRODUCTES 

Fabra i Coats és història 
viva dels milers d’homes i 
dones que hi van treballar. 
En alguns casos, fi ns a cinc 
generacions d’una mateixa 
família. La vida laboral de 
totes aquestes persones 
ha quedat registrada en 
les sèries de llibres d’altes 
i baixes de personal, en 
les fi txes laborals, les 
d’ascensos i augments de 
sou, de reconeixements 
mèdics o de jubilacions, etc. 

Fabra i Coats aspirava 
a minorar les tensions 
laborals potenciant la idea 
que treballar-hi era una 
forma de vida i oferint tot 
un seguit de serveis de 
prevenció social. Fora de 
l’àmbit estrictament feiner, 
l’empresa proporcionava 
als treballadors prestacions 
com ara casa bressol, eco-
nomat, habitatges, club 
esportiu, i també cobertura 
sanitària, pensions i acti-
vitats culturals. La vida 
girava, així, a l’entorn de 
l’empresa. 

Fabra i Coats va produir milers de productes 
diferents, que ofereixen un retrat de 
l’evolució de la societat mateixa: des de 
les primitives xarxes de pescar i els fi ls per 
fer puntes fi ns als materials sintètics de 
principis del segle xx, essent de les primeres 
empreses en l’elaboració de fi ls per cosir 
pneumàtics i en la fabricació de cremalleres. 
L’arxiu documental de Fabra i Coats permet 
l’estudi de l’evolució fi ns al mínim detall de la 
seva  política comercial i el nivell de vendes 
de l’empresa. La publicitat va ser un dels 
aspectes més cuidats per l’empresa i Fabra 
i Coats va convertir-se en una presència 
familiar i quotidiana a tot l’Estat gràcies a 
l’edició de publicacions de labors i la inserció 
constant d’anuncis en diaris i revistes.

1. Cabdells de fi l de símil seda 
fabricats per la Companyia 
Anònima Filatures de Fabra i 
Coats. 1940-1959. Gabriel 
Casas. ANC
2. Publicitat de Fabra i Coats. 
3. Fabra i Coats a la Fira de 
Mostres

1. Carnet d’una treballadora de Fabra i Coats
2. Diada de Reis al camp d’esport a la Rambla 
de Fabra i Puig. 1953. Tomàs Fàbregas
3. Reglament intern dels treballadors de la 
Fabra i Coats, 1943
4. Sortida del camp d’esport després del partit 
de futbol. Anys 60. Tomàs Fàbregas

2/3
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INVENTARI ACTUAL COL·LECCIÓ EN CONSTRUCCIÓ

1.200 objectes catalogats

A tots els departaments: 93
Bombers: 73
Departament d’acabats: 59
Departament de cabdellar: 2
Departament de control de qualitat: 84
Departament de debanat: 19
Departament elèctric: 35
Departament d’entubament: 26
Departament de litografi a: 71
Departament d’obres: 18
Departament de transport: 8
Infermeria: 11
Fusteria: 8
Laboratori: 15
Magatzem de llana i cotó: 24
Manyeria: 194
Ofi cines: 49
Ofi cines centrals carrer del Bruc: 10
Serveis tècnics: 13
Torners: 10
Vestidors: 4
Altres: 374

1.414 caixes de documentació

Trajectòria societària: 84 caixes
Tècnica: 525 caixes
Factor humà: 344 caixes
Marques: 72 caixes
Comercialització: 132 caixes
Economia-comptabilitat: 117 caixes
Gestió empresarial i jurídica: 140 caixes

2.500 fotografi es

14 hores de memòria oral

2

1

1. Estat dels comptes de l’exercici anual 
de 1985. Fabra i Coats
2. Aranya

Junta directiva de l’associació Amics de la Fabra i Coats, maig 2011
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COL·LECCIONAR LA CIUTAT, 
UN PROJECTE CIUTADÀ

Sabeu d’algun objecte, document o fotografi a 
que pugui ser interessant per a la Col·lecció 
d’Història de Barcelona, en general? I sobre el 
món industrial a la ciutat? I de Fabra i Coats?

Ens el voleu mostrar per incorporar-lo a
la col·lecció?

La creació de la col·lecció contemporània 
del MUHBA a Fabra i Coats necessita la 
vostra col·laboració.

Els objectes que s’integren a les col·leccions 
de la ciutat que custodia el MUHBA passen per 
un rigorós procés de selecció, de registre, 
d’anàlisi, de descripció i de catalogació, amb un 
equip d’especialistes que tenen cura de la seva 
restauració i conservació.

D’OBJECTE UTIL 
A PATRIMONI 
HISTÒRIC

FABRA I COATS, 
DE LA MEMÒRIA 

A LA HISTÒRIA

Us convidem a explicar-nos la vostra 
experiència per crear un arxiu de 
memòria oral sobre la relació de 

Barcelona i el treball. 

Per construir la història de Fabra i Coats, 
cal poder comptar també, a part dels 

materials d’arxiu, amb la memòria de les 
dones i dels homes que hi van treballar.

Vau treballar a Fabra i Coats? 
Quina feina hi fèieu i com era? 

Els vostres pares o altres 
familiars vostres hi van treballar? 
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Des de 2007, amb el suport decisiu d’Amics de la Fabra i Coats, 

el MUHBA ha promogut diversos projectes de recuperació, de 

conservació i de recerca sobre l’empresa, basats en la seva col·lecció 

d’objectes, imatges i arxius.

L’estudi de l’evolució històrica de Fabra i Coats i el seu recinte fabril, 

la preservació dels béns mobles i immobles d’interès i l’escaneig làser 

de la Sala de Calderes –element patrimonial avui dia únic al país– han 

ajudat a la conversió de l’espai industrial en un espai patrimonial. La 

catalogació del fons documental de l’empresa i la digitalització de 

més de 20.000 pàgines de documents han facilitat l’estudi històric 

de Fabra i Coats, ja efectuat per al primer terç del segle XX. La 

catalogació i la restauració del conjunt de peces fan possible que es 

puguin mostrar a les exposicions del museu.

Totes aquestes tasques constitueixen els fonaments de la part 

dedicada específi cament a Fabra i Coats en el marc de la construcció 

d’un relat històric més general sobre Barcelona i la seva història 

industrial per part del MUHBA. En la seva realització s’ha pogut 

comptar amb la participació activa d’Amics de la Fabra i Coats i el 

suport de l’Arxiu del Districte de Sant Andreu, el Centre d’Estudis 

Ignasi Iglesias i d’altres institucions i entitats. 

EL PAS SEGÜENT, LA SALA DE CALDERES
La Sala de Calderes de Fabra i Coats és un espai de patrimoni industrial de primera magnitud 
i l’únic edifi ci d’aquestes característiques que es conserva a la ciutat de Barcelona per donar 
testimoni del seu destacat passat industrial.

Aquesta sala de calderes va ser el motor energètic de l’empresa al llarg dels més de cent anys 
de la seva existència, i ja al 1911 subministrava potència per moure 922 màquines de fi lar i 
380 telers mecànics. Després de la Guerra Civil, les contínues tallades i restriccions elèctriques 
dels anys 40 van fer que es retornés a l’energia del vapor i a la utilització del carbó com a 
combustible, que a l’any 1970 va ser substituït pel fuel-oil.

L’aixecament amb escàner làser terrestre d’aquest espai, realitzat pel Laboratori de Modelització 
Virtual de la Ciutat de la UPC, permet la visualització i l’estudi dels diversos elements d’aquest 
complex sistema energètic, alhora que facilitarà la seva futura conservació patrimonial.

A la Sala de Calderes de Fabra i Coats s’ultimen les obres de reparació i consolidació estructural 
i pròximament s’obrirà com a espai patrimonial visitable i serà novament motor, aquesta vegada 
del MUHBA Fabra i Coats. Ciutat i Treball.

Lothar Baumgarten, 2008

Documental, Daniel García Antón

Primer estudi històric amb documentació 
del fons Fabra i Coats: Fabra i Coats: un model 
de gestió. 1903-1936. (Pere Colomer, 2014)Acte públic de diàleg amb 18 extreballadors de Fabra i Coats
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Els edifi cis, els papers, les eines, les fotografi es, els records... 

han passat de l’ús quotidià a la categoria de font documental i 

objectual per construir coneixement històric i patrimoni cultural. 

Aquest procés implica un projecte continuat del Museu amb la 

participació d’altres institucions i entitats, així com d’universitats 

i centres de recerca acadèmica. Un procés en el qual el Museu 

compta també amb les aportacions realitzades en el passat en 

l’àmbit del patrimoni i de la història industrials de Barcelona.  

Ara bé, els projectes de museïtzació no només apel·len a aquestes 

col·leccions i fonts seriades, sinó que es fonamenten en els treballs 

i les refl exions provinents del camp de les arts, en gèneres i 

formats diferents, que han estat motiu d’una recerca intensa en els 

darrers quinze anys des de diverses entitats i institucions culturals.
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Fabra i Coats, Lothar Baumgarten, 2008
Selecció d’imatges del fotògraf alemany Lothar Baumgarten dins de la 

sèrie que l’autor va produir durant les seves estades a la ciutat amb motiu 
dels projectes de representació urbana que van implicar diferents entitats 

i institucions culturals barcelonines, entre les quals el MACBA (exposició 
Arxiu Universal, 2007). Baumgarten mostra els seus espais abandonats 

sumits en un estat de quietud i de silenci aparents, però captant els 
indicadors d’una evolució constant, en un tens diàleg entre passat i present 

i les metamorfosis del paisatge amb el pas del temps.

Puntades sense fi l, Miquel Tàpies i Ona 
Planas, 2011

Rodat durant les entrevistes realitzades als 
extreballadors i extreballadores de Fabra 
i Coats per preparar el projecte Relats de 
Fàbrica, impulsat pel MUHBA. Amb una 
mirada directa i sense concessions, la 
memòria oral dels antics treballadors i el 
patrimoni arquitectònic del recinte fabril 
es fonen en un cànon a tres veus entre el 
passat personal rememorat, les estructures 
físiques de la fàbrica i la presència de tots 
dos en els nostres dies.



CONTINUARÀ...
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A més dels fons recopilats amb el suport d’Amics de la Fabra i Coats, el projecte ciutat i treball 
ja compta amb altres aportacions dins de la Col·lecció Contemporània del MUHBA. Gràcies al 
Laboratori 1. Col·leccionem la ciutat, desenvolupat a la Casa Padellàs, els fons d’objectes i de 
documents de la Col·lecció d’Història Contemporània de Barcelona s’han incrementat de manera 
sensible. Gràcies al Laboratori 2. Perifèries urbanes, on la ciutat perdia el nom, s’ha pogut donar 
un impuls notable a la recerca sobre les representacions de la ciutat, que hauria estat impossible 
sense la generosa contribució de nombrosos fotògrafs.

En aquest Laboratori 3. Objectes, paraules i imatges, els resultats dels laboratoris anteriors 
s’enriqueixen amb una primera presentació dels fons per al projecte museístic sobre ciutat i treball a 
Fabra i Coats. Una presentació que ha de servir d’esperó  per incrementar els fons no només sobre 
Can Fabra, sinó també sobre altres empreses industrials i mercantils i d’altres entitats i ciutadans 
que vulguin contribuir a incrementar els fons per al projecte de futur museu.

Cal destacar, en aquest sentit, aportacions recents, com les de les antigues indústries Vilumara, 
amb la donació de Josep Maria Vilumara, i les d’Extractos Tánicos o Colomer. En defi nitiva, 
Continuarà...

El programa del laboratori, les publicacions i les visites “FABRA I COATS FA MUSEU. MUHBA Laboratori 3. OBJECTES, PARAULES I 
IMATGES”, forma part del projecte Ciutat i treball i segueix les línies dels dos laboratoris precedents, centrats, respectivament, en la 
construcció de la col·lecció contemporània i la recerca de les representacions de la ciutat.

L’exposició laboratori, que es podrà visitar des del 9 de maig al 27 de setembre del 2014, s’ha realitzat amb la col·laboració de 
l’associació Amics de la Fabra i Coats, compta amb el suport del Districte de Sant Andreu, i és l’expressió i posada en valor de la tasca 
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del 10/05/14 al 27/09/14

Espai Josep Bota 
C/ de Sant Adrià, 20
Metro: L1, SANT ANDREU 
Bus: 11, 35, 40, 73, B20

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA
MUHBA A FABRA I COATS

HORARI D’OBERTURA:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h. - PREU: 2,20 €
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h. - GRATUÏT

INFORMACIÓ I RESERVES:
Tel.:  932562122 (de dilluns a divendres, de 10-14 h i de 16-19 h)
Fax: 932680454
reservesmuhba@bcn.cat

MUHBA Llibrets de sala
  
  1  Barraques. La ciutat informal
  2  Barcelona connectada, ciutadans transnacionals
  3  Barcelona i els Jocs Florals, 1859
  4  Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897
  5  Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310
  6  Ja tenim 600! La represa sense democràcia
  7  La revolució de l’aigua a Barcelona
  8  Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel
  9  Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona 
industrial
10  Barcelona, vint històries musicals
11  L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona
12 Alimentar la ciutat. L'abastiment de Barcelona del segle XIII al                  
      segle XX 
13 Música, Noucentisme, Barcelona
14 La bandera de Santa Eulàlia i la seva restauració
15 El món del 1714
16 Fabra i Coats fa museu
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