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1. INTRODUCCIÓ 

 

“Mira nena, aquí hi havia la fàbrica del Rius, però ara hi han construït aquest 

bloc de pisos i ja no en queda res de res”. Això em deien els meus avis quan 

passejàvem pel poble els diumenges a la tarda. Jo sempre em preguntava com 

devia ser aquella fàbrica, la gent que hi treballava i el seu dia dia. Sabia també 

per ells que els anys en què hi va haver fàbriques al poble van ser molt pocs 

però la seva activitat va ser molt intensa. Així que quan va arribar l’hora de fer 

el treball de recerca i em vaig trobar deliberant entre diferents opcions, se’m va 

acudir estudiar les fàbriques dels Hostalets de Pierola. La idea d’elaborar la 

recerca sobre el meu poble m’entusiasmava, ja que sempre he pensat que el 

fet de treballar la història local és una bona experiència: fa que cadascú es 

conegui més a ell mateix perquè pot conèixer les seves arrels i ajuda a 

entendre millor els processos generals que des de petit ensenyen a les 

escoles, perquè pots aplicar-los on has crescut. 

També vaig trobar curiós el fet que mai ningú hagués escrit res sobre la 

indústria dels Hostalets de Pierola i això em va fer pensar que com sol passar, 

el pas del temps esborra molts fets i segurament la memòria de les persones 

també. Així podria arribar el moment en què ningú recordés aquest “món” 

construït a través de l’esforç de molts hostaletencs del qual ja no en queda res.  

Aquests són els motius que m’han empès a fer aquesta recerca i els objectius 

que m’he proposat són esbrinar quina va ser la importància de la industria 

manufacturera, les conseqüències de tot tipus que va comportar als Hostalets i 

la seva durada. 

La metodologia que utilitzaré al llarg del treball és l’estudi de les diferents 

versions dels historiadors per determinar un context general en l’àmbit 

espanyola, català i de l’Anoia per situar el fenomen de la industrialització als 

Hostalets. Després, a través de fonts primàries, plasmaré la cronologia de les 
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diferents empreses hostaletenques, la seva importància, dedicació, capacitat 

de producció, etc. amb l’objectiu d’entendre com va arrelar la indústria al poble. 

Per poder dur a terme tot això em fonamentaré amb una extensa bibliografia i 

amb diferents documents trobats a l’AMHP (Arxiu Municipal dels Hostalets de 

Pierola) com el Padró de 1970, diferents expedients i la Matrícula Industrial. 

Aquesta serà la meva principal font d’informació ja que és el registre que 

l’Ajuntament d’Hostalets elaborava sobre totes les empreses que duien a terme 

activitats industrials i de comerç i pagaven un impost a l’Estat. En aquest llistat 

hi quedaven inscrites un seguit de dades com ara el nom del propietari, la 

localització de l’empresa, l’import que pagaven, etc. que em seran molt útils a 

l’hora de conèixer les fàbriques.  Complementaré les diferents informacions 

amb material fotogràfic extret de l’AMHP o de diversos veïns del poble. 
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2. CONTEXT HISTÒRIC 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La Revolució Industrial va ser un moviment que va començar a Gran Bretanya 

al segle XVIII i es va anar estenent al llarg dels països d’arreu del món de 

manera molt desigual. Va consistir en el procés que fa un Estat en passar d’una 

economia basada en l’agricultura a concentrar-se en la indústria i en els 

marcats. Això va comportar una sèrie de canvis no només econòmics sinó 

també socials, tecnològics i demogràfics. 

Pel que fa al territori espanyol, la Revolució Industrial va arribar més tard a 

causa d’una societat completament agrària i endarrerida com a molts països de 

l’est i el sud d’Europa, però Catalunya va ser una excepció dins de l’Estat 

espanyol: ràpidament va comptar amb tecnologies europees i suficients 

recursos per poder tirar endavant aquest procés.  

 

2.2 LA INDUSTRIALITZACIÓ CATALANA DINS DEL CONTEXT DE 

L’ENDERRARIMENT ESPANYOL 

2.2.1 ORÍGENS 

Catalunya s’incorpora al procés industrial al segle XIX gràcies al fet que va 

poder aplicar transformacions en la seva agricultura de manera que la va 

orientar cap a una economia de mercat per fer-la més productiva. Aquestes 

transformacions agràries no es van fer igual a Espanya i això marca l’origen 

d’aquesta diferència entre Catalunya i Espanya.  

Pel que fa a Espanya, en fer la transició de l’Antic Règim al Capitalisme (als 

segles XVIII i XIX) va dur a terme la desamortització. La desamortització va ser 

un procés que va consistir en l’apropiament dels béns de l’Església per 
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subhastar-los públicament per tal de solucionar els problemes d’hisenda estatal 

del moment. Això va fer que les terres perdessin qualitat i, per tant, el cultiu fos 

més difícil. En canvi, a Catalunya, com que ja des d’un principi l’Església no 

tenia tantes terres, aquest canvi de l’estructura de propietats no va generar 

alteracions. Com que durant tot aquest segle l’Antic Règim va patir una crisi i la 

terra es va haver de desvincular dels nobles, a Catalunya van aparèixer 

diferents formes de propietat de la terra que més tard portarien a una alta 

producció. Una d’aquestes formes va ser el sistema emfitèutic.  

El sistema emfitèutic consistia a dividir els propietaris d’un terreny en dos: el 

propietari directe, que seria el senyor, només tindria alguns drets sobre el 

territori, com ara rebre un  tant per cent de la producció i alguns drets legals. 

L’altre propietari seria el propietari útil, la persona que fes ús de les terres i per 

tant, tindria molts altres drets sobre aquestes. 

A Espanya aquest sistema no es va implantar, i tot i que amb la 

desamortització i la creació de l’Estat capitalista, la producció i el comerç van 

augmentar amb un creixement de la població,  els beneficis van ser insuficients. 

Aquesta insuficiència impedeix el creixement econòmic modern: la dedicació de 

gran part de la població a la indústria. Per tant, Espanya cada vegada s’anava 

separant més dels països europeus més avançats. 

A Catalunya però, gràcies a les reformes agràries, l’explotació del camp va 

generar grans beneficis i la vinya en va ser un dels motors principals. Amb els 

recursos econòmics suficients, per tant, Catalunya va fer possible l’entrada de 

les noves tecnologies provinents d’Europa a principis del segle XIX. 

 

2.2.2 CATALUNYA, LA FÀBRICA D’ESPANYA 

La indústria catalana apareix amb la dedicació al cotó, un material molt 

innovador  ja que fins al moment només s’havia treballat amb lli i llana. Aquesta 

indústria comença a partir del 1802 quan es prohibeix comprar cotó filat amb la 

intenció de frenar que els empresaris es limitessin a només teixir.  
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A Europa, davant de l’aparició d’aquest material, es reacciona creant noves 

tecnologies per filar aquest cotó que ràpidament arriben a Catalunya. 

La data simbòlica que marca la industrialització a Catalunya és el 1833, 

moment en què apareix la primera fàbrica mecànica, anomenada Societat 

Bonaplata. Aquesta indústria, la qual va ser destruïda el 1835, va marcar el 

principi d’un llarg procés de mecanització. De proves d’aquest procés en 

trobem algunes, com ara el 1861, quan els fusos mecànics van substituir els 

manuals.  

Aquest procés de mecanització va permetre reduir costos i estimular la 

demanda gràcies a una baixada dels preus. A més, es va augmentar la 

protecció aranzelària i, per tant, costava més fer entrar productes de fora, de 

manera que en el mercat només es competia amb productes del país. 

D’aquesta manera es pot veure clarament un creixement en la indústria 

catalana fins el 1860, moment en què es produeix la Guerra Civil d’Estats Units 

que fa que cada vegada sigui més difícil aconseguir cotó.  

Catalunya va intentar copiar el model industrial anglès: introduir el vapor a la 

mecanització. Això va comportar un problema econòmic, ja que Catalunya tenia 

l’inconvenient de no tenir carbó i, per tant, s’havia d’importar. Això va fer que 

apareguessin dos models d’indústria, que es van situar cadascun en diferents 

focus. A més, aquests models van aparèixer en dues etapes diferents. En la 

primera etapa (de 1830-1860) les indústries es van situar al voltant dels ports 

per haver-se d’estalviar el sobrecost del transport; i la segona etapa, en la qual 

les indústries busquen noves formes d’energia, com ara la hidràulica. Aquesta 

segona etapa va sortir en resposta a la primera. Les indústries que aprofitaven 

l’energia hidràulica se situaven al voltant dels principals rius catalans, i al seu 

voltant i formaven un assentament on no només es situava la fàbrica, sinó que 

també hi havia infraestructures on tant obrers com amos vivien.  

Es tracta de les anomenades colònies, que comportaven un seguit 

d’avantatges, com ara la reducció de la conflictivitat social, la gratuïtat de 

l’aigua i la mà d’obra més barata. Però també patien un seguit d’inconvenients 

com ara que s’havien d’adaptar a la meteorologia i al cabal del riu. 
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Així, amb aquesta indústria tèxtil ja tan consolidada, van començar a aparèixer 

altres tipus de producció vinculades al mateix tèxtil: tallers destinats a la 

reparació i a la creació de telers. Aquests tallers van ser l’origen de la indústria 

metal·lúrgica. Juntament amb aquesta, la indústria química anava avançant 

amb el fi de crear àcids per als acabats dels tèxtils.  

Per tant, l’èxit de la industrialització catalana en tres motius: l’ambició 

empresarial, la capacitat d’expandir la producció i la política proteccionista que 

impedia l’entrada de productes estrangers. Tot i això, els industrials catalans es 

van adonar que la còpia del model anglès no funcionava, a causa de l’absència 

de carbó, quan la metal·lúrgia als altres països estava fent furor i a Catalunya 

va quedar limitada.  

Tot això no va passar a la resta d’Espanya per diverses circumstàncies que van 

donar a lloc al fracàs. A causa que la població d’Espanya estava empobrida  

tenia una escassa capacitat de comprar i, per tant, d’estimular el comerç. A 

més, Espanya tenia una posició geogràfica que feia que es trobés sota el gran 

focus industrial de Gran Bretanya i França i que, per tant, la seva importància 

industrial quedés reduïda. També s’hi suma el fet del gran deute estatal que 

posseïa. I finalment, l’absència de carbó i aigua en abundància.  

 

2.2.3 ALTRES INDÚSTRIES A ESPANYA 

A mesura que va arrelant i es va fent important la indústria siderúrgica, a 

Espanya s’intenta promoure aquesta indústria nova. Per exemple, cal fixar-se 

que el 1826 s’intenta explotar jaciments de ferro a Marbella; però, tot i ser la 

zona que liderava aquesta siderúrgia espanyola, no era gens comparable amb 

altres països industrialitzats com Gran Bretanya i França.  

Després de moltes dificultats per extreure el mineral, entre el 1864 i el 1879 es 

va descobrir una altra mina més productiva que Marbella, que era Astúries. 

D’aquesta manera allà es va instal·lar el centre siderúrgic espanyol.  
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Però, una altra vegada, el focus industrial va canviar de lloc a causa que va 

arribar el coc gal·lès a Biscaia i allà es va començar a desenvolupar la 

siderúrgia a gran escala. 

Finalment, cal destacar un fet important per la indústria catalana i espanyola: 

l’arribada del primer ferrocarril que va ser a Catalunya amb la línia Barcelona-

Mataró (1848). Això va provocar canvis econòmics importants, ja que el fet que 

hi hagués ferrocarrils feia que el comerç interior s’estimulés (sobretot el 

d’aliments). 

 

2.2.4 DIVERSIFICACIÓ INDUSTRIAL A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE 

XX 

Als primers anys del segle XX, Catalunya lidera la indústria d’Espanya. Però tot 

i aquest lideratge, la indústria tèxtil està patint una crisi a causa de la pèrdua 

dels mercats colonials, l’encariment dels costos de producció, la poca demanda 

i una crisi agrària no gaire forta però molt persistent. Aquesta crisi, però, a 

mesura que va avançant el segle XX, va anar desapareixent i, amb l’arribada 

de la Primera Guerra Mundial el 1914, es comença a exportar a mercats 

exteriors d’una manera que en el territori espanyol mai s’havia fet. 

Mai s’havia exportat a mercats exteriors a causa d’un gran proteccionisme 

imposat per la burgesia catalana, que pensava que així protegirien la seva 

economia. Però es van adonar que havien d’obrir-se al món exterior quan van 

veure que si continuaven amb aquest proteccionisme ja establert, hi hauria una 

greu acumulació d’estocs. 

Amb la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la producció, sobretot la tèxtil, 

augmenta d’una manera que quasi tots els ingressos que es duen a terme són 

exportacions, però quan la guerra finalitza, hi ha sobreproducció, ja que tots els 

països que havien comprat productes ara estaven sotmesos als efectes de la 

postguerra. Així que, en acabar la guerra, es torna a imposar el proteccionisme 

que anteriorment la burgesia catalana havia implantat. 
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De la crisi mundial dels anys 30, sorprenentment Catalunya no se’n resenteix ni 

la nota pel que fa a la indústria tèxtil. Tal com afirmen Fontana i Nadal1 “La 

elevación de los salarios, combinada con las buenas cosechas de 1932 y 1934, 

libró de la crisis a la indústria textil y, por extensión, a la industria de bienes de 

consumo durante la república espanyola”.1 

Durant els anys 1926-1930 i 1931-1935 les exportacions cotoneres a Espanya 

van pujar de manera que es va donar un aprofitament de la maquinària ja 

instal·lada que va fer que les despeses de producció fossin menors i hi hagués 

cert optimisme entre els empresaris del sector. Però la Guerra Civil espanyola 

va capgirar aquest creixement econòmic  i a partir 1935 es comença a notar 

una recessió en termes industrials. El 1936, amb la divisó interna de l’Estat i 

l’economia bèl·lica, hi ha una gran dificultat de proveïment de les empreses i 

una escassa disponibilitat de capital, de manera que hi ha un greu estancament 

econòmic general que, evidentment, també repercuteix en la indústria. 

 

2.2.5 EL “DESARROLLISMO” DELS ANYS 60 I L’ECLOSIÓ DE LA 2a 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL  

A partir de mitjans dels anys 50 fins al 1973, l’economia espanyola va créixer a 

un ritme tan gran com mai ho havia fet fins aleshores. D’aquesta manera, 

Espanya es va acabar incorporant al nivell del grup minoritari de països 

industrialitzats, tot i tenir una renda més baixa que aquests. 

Aquest creixement es va donar, bàsicament, per dos motius majoritàriament. El 

primer es tracta de la incorporació a la fase d’expansió econòmica que estaven 

experimentant la resta dels països europeus. El segon és la consolidació de la 

base industrial que ja tenia Espanya, i que al llarg del segle XX es va acabar 

implantant. 

Amb la posada en marxa del Pla d’Estabilització del 1959, Espanya abandona 

la política interior intervencionista i de regulació del règim franquista i adopta 

postulats més liberals.  

                                                           
1
 J. Nadal (1989), p. 38. 
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Aquest Pla es du a terme gràcies al fet que certs organismes internacionals el 

posen com a condició a l’hora de concedir crèdits a Espanya, els quals li eren 

totalment necessaris.  

El Pla d’Estabilització va anar acompanyat de Plans de Desenvolupament 

Social i Econòmic, que estaven basats en l’interès pel sector industrial que van 

millorar l’estructura empresarial, sectorial i regional. Aquests plans tenien dos 

objectius principals: el primer era canviar les estructures que històricament 

havien impedit el progrés de la indústria i el segon, era intentar reduir els 

desequilibris entre les diferents zones. Tot i comportar algunes millores, 

aquests plans no van acabar de ser un gran motiu de creixement ja que les 

empreses privades no hi tenien gaire confiança. 

Des de l’any 1959 al 1973 la indústria i els serveis van passar a ser les 

activitats principals d’Espanya i van generar tants beneficis que la renda per 

càpita va pujar un 40%. Aquest creixement industrial es va donar per la 

utilització de tècniques de producció més avançades i per l’acumulació de 

capital que es va estimular amb el Pla d’Estabilització. D’aquesta manera, la 

productivitat va augmentar, juntament amb les compres de béns de consum i 

amb les exportacions, que es van multiplicar per sis i van deixar de ser 

únicament d’alimentació. 

Aquest creixement que va afectar tot el territori espanyol va ser anomenat per  

la historiografia “desarrollismo”. Es va dur a terme de manera molt desigual, 

així que mentre hi havia àrees espanyoles que no notaven tant aquest 

creixement, com ara Extremadura o Galícia, Catalunya seguia mantenint una 

situació privilegiada pel que feia al sector industrial. Posseïa una quarta part de 

tot el sector espanyol. Però tot i seguir en aquesta situació hegemònica, la 

indústria catalana també va passar per un seguit de canvis. El primer va ser la 

pèrdua d’importància del sector tèxtil, el més rellevant fins aleshores. Va passar 

de representar un 38% a un 13%. En segon lloc, els serveis van començar a 

adquirir importància fins a ser el sector més representatiu, tal com passava en 

els països més avançats. 

La zona de creixement a Catalunya es va començar a concentrar a Barcelona i 

als seus voltants, fet que originà un desequilibri territorial que es feia més 
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notable amb l’arribada d’immigrants que anaven a viure a aquesta zona ja que 

sabien que allà hi havia feina, i concretament en la construcció. 

Tot i experimentar aquest “desarrollismo”, Espanya seguia tenint limitacions pel 

que feia al sector industrial. Aquestes limitacions venien donades per una renda 

per càpita menor als països europeus, una pujada de preus dels productes 

agrícoles que generava inflació, una mecanització que deixava sense llocs de 

treball, unes activitats industrials amb una tecnologia limitada, de manera que 

el sector va esdevenir poc competitiu. I finalment, tot i haver fet Plans 

liberalitzadors, tots aquests motius van fer que Espanya, que va experimentar 

unes grans millores respecte dècades anteriors, mai fos un país de primera 

línia pel que feia al sector secundari. 

 

2.3 LA INDUSTRIALITZACIÓ A LA COMARCA DE L’ANOIA 

2.3.1 Orígens 

Com s’ha explicat anteriorment, el procés d’industrialització liderat per la 

indústria cotonera, durant els segles XVIII i XIX, va tenir diferents fases de 

localització: en els seus orígens es va concentrar al port de Barcelona per 

evitar els costos de transport del carbó. Després a partir del segon terç del 

segle XIX, amb l’aparició del vapor, la indústria es va localitzar al litoral. 

Finalment a l’últim terç del segle XIX, quan es va aplicar la força hidràulica com 

a força energètica, la indústria es va situar a prop dels rius. Aquests canvis de 

localització impliquen que certes zones de Catalunya i comarques es veiessin 

afavorides durant unes dècades i que, per tant, la seva renda augmentés, com 

es el cas de Barcelona en els orígens industrials, però que en el moment de la 

desindustrialització es trobessin en decadència. 2 

Pel que fa a la comarca de l’Anoia i més concretament a Igualada, la població  

va viure els dos moments industrials: l’ascens i la decadència. Cap a finals del 

segle XVIII l’Anoia es va veure beneficiada pel canvi de localització industrial ja 

que comptava amb una tradició cotonera i amb una mà d’obra especialitzada. 

                                                           
2
 P. Pascual (1991),  p.12 
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Però amb l’aparició del vapor (meitat del segle XIX), el cotó d’Igualada va entrar 

en crisi3 i a partir d’aquí ja no es van generar beneficis importants. 

Cal destacar, però, que a l’Anoia i a Igualada es van anar generant un tipus 

d’indústries que no eren gaire fortes econòmicament però sí molt vigoroses, 

cosa que va fer que durant el segle XX, el moment més important per a la 

industrialització espanyola, poguessin expandir-se més. 

 

2.2.3 El desenvolupament de les diferents indústries tradicionals de l’Anoia 

durant el segle XX 

Durant el segle XX l’Anoia es va dividir en tres zones pel que fa a l’economia. 

La primera és la de la conca d’Òdena o comarca d’Igualada, la qual té una 

llarga tradició industrial. La segona zona és l’altiplà de Calaf, situat al nord-est 

de la comarca. Aquesta zona tenia una economia agrícola dedicada 

bàsicament al conreu de cereals. La tercera i última zona és la subcomarca de 

Piera, al nord-est4, l’economia de la qual estava basada en el cultiu de la vinya 

per la producció de vins i per tant, sense cap mena de tradició industrial. 

L’avenç industrial que es va produir durant la segona meitat del segle XX no va 

ser el d’indústries innovadores sinó que es va basar en indústries de 

subsectors amb una llarga tradició i trajectòria. Estem parlant doncs de l’adob 

de pells, la fabricació de paper, les arts gràfiques, el metall i el gènere de punt. 

El gènere de punt va adquirir importància amb la davallada del cotó, cosa que 

es va aprofitar per adquirir molta mà d’obra, la qual es dedicava abans al cotó. 

A més, com que el gènere de punt és un tipus de teixit que necessita molta mà 

d’obra i poca maquinària, els tallers que es construïen eren bàsicament en 

habitatges propis. 

Durant els anys 60 també té importància el metall, un sector que per si sol no 

tenia rendiment però sí que s’utilitzava per a la reparació i la fabricació de 

                                                           
3
 Una crisi que historiadors com Pere Vives Vich atribueixen a la falta de combustible i a la mala situació 

d’Igualada per aconseguir-ne. 
4
 Aquesta tercera zona és on es troba els Hostalets de Pierola. 
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maquinària d’altres indústries tradicionals. Més endavant, va culminar amb la 

introducció de la ceràmica. 

Gràcies a la geografia de l’Anoia es va poder dur a terme també la fabricació de 

paper al llarg del riu Anoia i de la riera de Carme. Va ser una indústria de poc, 

sobretot d’ingressos i treballadors, però amb molta qualitat i amb bastant 

dinàmica econòmica. Les empreses dedicades al sector van créixer durant els 

anys 70 i 80. 

Finalment, pel que fa al sector de la pell, segueix el model de tots els anteriors: 

no té un creixement exponencial però sí que es manté sòlid durant els anys de 

la segona meitat del segle XX. Sense tenir un gran nombre d’ingressos, va 

mantenir una bona qualitat. 

Per tant, la indústria de l’Anoia mai no va tenir una importància molt rellevant 

però sí que va anar mantenint la seva tradició i la seva qualitat en les zones 

que des de segles enrere ja era present. 
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3.ELS HOSTALETS DE PIEROLA: una 

industrialització molt tardana però vigorosa en el 

“desarrollismo” 

 

 

3.1 ELS HOSTALETS DE PIEROLA ENMIG DE L’ANOIA INDUS TRIAL I EL 

PENEDÈS VITÍCOLA 

Per parlar de la història del darrer segle dels Hostalets de Pierola, se n’ha de 

tenir en compte els orígens del poble. El seu passat es troba al terme de 

Pierola, una zona situada entre dues rieres: la de Pierola i la de Claret al sud-

est de la comarca de l’Anoia. En aquesta zona es van començar a establir 

masos al voltant del segle XIV. La zona actual dels Hostalets de Pierola es 

troba en la part sud-oest del terme, tocant amb el terme veí, Piera. A l’actual 

poble dels Hostalets hi havia una cruïlla de dos camins molt importants: el camí 

romeu, que anava des de Vilafranca a Montserrat, on es troba l’actual carrer 

Major, i el camí de la drecera del Coll del Bosc, que comunicava Igualada amb 

Barcelona i és l’actual carrer de l’Església. Això va fer que aquesta zona fos 

molt transitada per viatgers i visitants que volien anar a alguna de les 

poblacions a les quals conduïen els camins.5   

 

 

 

 

                                                           
5
 J. Térmens-F. Valls (1991), p. 119. 
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FIGURA 1. Mapa de la localització del terme de Pierola 

Font: J.Planas-F.Valls (2011), p. 11. 

 

Els masos del terme de Pierola estaven molt aïllats ja que, com que aquesta 

zona estava molt habitada per boscos, la població es dispersava buscant terres 

fèrtils. Un exemple dels masos que actualment es coneixen és Can Gras o Can 

Marcet, on simplement hi havia un mas. En aquestes zones tan aïllades 

actualment es troben cases d’estiuejants o els antics masos estan en ruïnes.6  

El terme de Pierola és dins de l’àrea de l’Anoia però tot i pertànyer a la 

juridictura d’Igualada, tenir la línia fèrria Barcelona-Igualada i després de la 

divisió territorial del 1936 trobar-se  unit dins de l’Anoia, Pierola presenta molta 

influència física i geogràfica del Penedès: com entre altres coses, l’explotació 

de la vinya i la mateixa denominació d’origen que al Penedès.  

No és fins al 1595 que es coneix la primera referència del que és aquesta zona 

dels Hostalets de Pierola en una cita de l’enterrament del fill d’un tal “Valls de 

                                                           
6
 Ibidem. 
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l’hostal”, cosa que permet saber que en aquesta època ja hi havia un hostal. La 

família Valls vivia en un mas anomenat Mas Alemany, el lloc on segles més 

tard s’ubicaria els Hostalets de Pierola. Aquí, la població augmenta amb la 

bonança econòmica del segle XVI i el segle XVIII es planten les primeres 

vinyes i els Hostalets comença a rebre immigració francesa. Un d’aquests 

immigrants, Càlix, acabarà creant un dels hostals per als viatjants que 

passaven per un dels dos camins. 

Com a data de referència es pot saber que el 1731, 3 masos posseïen tot el 

terreny: Mas Alemany (Can Valls), Mas dels Olivers (Can Cucurella) i Mas 

Nadal (Cal Sant Joan). Alguns dels masos actuaven com a hostal també, però 

com que la suma de clients que acollien no era molt elevada, se’ls afegia el 

diminutiu d’ “Hostalets” per fer al·lusió a la seva dimensió real.   

A partir de finals del segle XVIII la població dels Hostalets comença a 

augmentar: als masos hi vivien més d’una família i els pagesos feien contractes 

amb els senyors per poder-se fer cases, de manera que a la zona sud-est del 

terme de Pierola hi va començar a augmentar la població. Una explicació a 

aquest creixement podria ser la hipòtesi que la terra més conreable era la que 

estava més a prop de Piera i, per tant, s’hi podia obtenir més rendiment.  

Sigui com sigui, el creixement de la població a la zona dels Hostalets es va 

veure frenat per dues crisis, les que es van produir entre 1810 i 1820. La 

primera, per la Guerra entre Anglaterra i Espanya, i la segona, per la Guerra de 

Francès. Però passades les guerres i les crisis corresponents, la recuperació 

de l’economia va fer que la població seguís augmentant d’una manera 

important. 

Com que a poc a poc al lloc on s’anava concentrant més gent era als Hostalets, 

ja que al llarg del terme de Pierola hi havia moltes masies però molt aïllades, 

les institucions ciutadanes es van començar als traslladar a Hostalets: el 1852 

es construeix la primera capella i el 1868 s’hi trasllada la parroquialitat perquè 

la gent no hagués d’anar fins a Pierola per anar a missa. L’Ajuntament s’hi 

trasllada finalment el 1875.  
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Pel que fa a la dedicació del poble, queda clar que no és més que l’explotació 

de la vinya o el camp, cosa que marca l’esdevenir del poble fins al segle XX, 

quan a causa de guerres, conflictivitat social i crisi això canvia. 

 

3.2 ELS HOSTALETS DE PIEROLA A L’INICI DEL SEGLE XX : UNA 

FÀBRICA DE VI 

La viticultura als Hostalets de Pierola ha estat un element primordial que des 

dels segles XVIII i XIX ha marcat l’esdevenir històric del poble, tant socialment 

com econòmicament. Com que durant aquests segles hi va haver una 

important xifra de pagesos que es volien dedicar a la vinya, es va determinar 

una estructura social a través de contractes jurídics: els nobles venien una part 

de bosc als pagesos, anomenada rabassa morta, amb la finalitat que els 

pagesos es desfessin del bosc i plantessin ceps a les rabasses. Aquests 

pagesos que tenien accés a la terra s’anomenaven rabassaires i tenien el 

compromís de lliurar cada any una part de la collita, que podia ser 1/6ena part o 

1/4ta part.7 

Però al segle XX, havent passat algunes crisis com la de la fil·loxera, una plaga 

que va matar gran part de la vinya i va generar molta misèria entre els 

viticultors, els contractes de rabassa morta van quedar abolits. Tot i això, els 

pagesos que després de la crisi seguien treballant amb vinya se seguien 

anomenant rabassaires. Ells mateixos van acabar formant un col·lectiu, el qual 

va tenir actuacions en la Guerra Civil, que s’anomenava Unió de Rabassaires. 

Aquest grup era de caràcter molt social, de manera que moltes vegades la 

situació entre senyors i rabassaires era tensa.  

Els Hostalets de Pierola a principis del segle XX tenia més o menys un miler 

d’habitants repartits entre tot el nucli i les seves barriades. La majoria de la 

població eren pagesos rabassaires: descendents dels primers rabassaires que 

havien convertit els boscos de rabassa morta en vinya. Amb esdeveniments 

com la fil·loxera, ja esmentada, i la inauguració de la línia Igualada-Martorell 

                                                           
7
 J. Planas-F.Valls (pg. 11) 
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(1893), la viticultura se’n va veure afectada, però tot i això va continuar sent 

molt rendible. 

A més, durant aquests primers anys del segle XX, les primeres fàbriques 

manufactureres van aparèixer al poble. Les primeres daten del 19268 i eren 

dues indústries amb una dedicació diferent: una de gènere de punt, dirigida per 

Claudi Fló Segura, i l’altra dedicada a la fabricació de teixits de cotó, dirigida 

per Ramon Santamaria Quer. La seva importància en aquell moment no era 

gaire rellevant ja que part de la dedicació laboral de l’època era en la vinya i 

com es pot veure en el següent gràfic, als anys 20 les hectàrees de terreny 

cultivats eren força significatives. Tot i que, evidentment, no era tan 

esplendorosa com els anys anteriors a la fil·loxera. 

 

FIGURA 2. Hectàrees de vinya explotades al terme de Pierola (1770-1999) 

 

Font: Montserrat Cucurella-Jorba, F.Valls: Creixement demogràfic i 

desenvolupament urbanístic d’un nucli de colonització vitícola. Els Hostalets de 

Pierola 1720-1936. Memòria justificativa subvenció ACOM 2009. 

 

 

                                                           
8
 AMHP, Matrícula industrial, reg. 59 
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Durant tota la I Guerra Mundial el rendiment de la viticultura era bo, però en 

finalitzar la Guerra els preus van baixar de manera que van portar a la misèria 

el pagès-rabassarie. Això va crear una tensió amb els senyors, que juntament 

amb altres factors culminar amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola.  

 

3.3 LA INSTAL·LACIÓ DELS PRIMERS ESTABLIMENTS FABRI LS ALS 

HOSTALETS DURANT LES DÈCADES ANTERIORS A LA GUERRA CIVIL 

En el context d’un començament de segle XX tan vinícola, comencen a 

aparèixer els primers establiments fabrils a els Hostalets de manera molt 

limitada. Tal com s’ha esmentat abans, la major dedicació de la població 

hostaletenca era a la vinya i el camp, de manera que quan s’observa 

detalladament la Matrícula Industrial9 fins al 1926 es veu com només hi consten 

oficis com els de  fusters, botiguers, ferrers, etc. com a úniques activitats no 

agrícoles. Aquestes activitats, tot i estar més enfocades cap al sector dels 

serveis, eren oficis molt subsidiaris, és a dir, només produïen productes de 

primera necessitat sense anar més enllà. A més, molts d’ells eren oficis 

orientats a transformar productes agrícoles, tal com es pot veure en el Quadre 

1. 

 

QUADRE 1. Activitats registrades a la Matrícula Industrial de 1871 i de 1917. 

OFICIS Nombre de contribuents 

1871 1917 

Forn de pa 1 1 

Carros d’animals 2 0 

Carnisseria 0 1 

Espardenyer 1 1 

Venda de draps 0 1 

Fuster 2 1 

Premsa d’oli 2 0 

                                                           
9
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Restaurant 1 0 

Comestibles 0 2 

Venda d’aiguardent i vi 1 2 

Ferrer 1 1 

Queviures 0 2 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59 

 

La primera referència d’una activitat industrial data del 13-11-1922 quan José 

Ventura Pujol paga “4 telares mecánicos menores a 16 cm”. El 1923 duplica la 

compra comprant “4 telares circulares menores a 16 cm” i “4 telares rectilíneos 

total 240 cms de diámetro”. Però no va ser fins al 1926, tal com s’ha dit 

anteriorment, que no apareixen al registre de la Matrícula Industrial els dos 

següents contribuents amb els seus establiments corresponents: Ramon 

Santamaría Quer, que paga 569,52 ptes. i té “teleres mecánicos que no son a 

la Jacquart, 6 que pasan de 1.045 metros y 12 que no llegan”, al passeig Prat 

de la Riba, 34. Es pot deduir que aquesta persona estava muntant la fàbrica en 

aquest moment perquè consta que es van haver d’afegir a la matrícula “6 

telares Jacquart para tejer telas de cualquier ancho”. L’altre contribuent era 

Claudio Fló Segura, que pagava 74,42 ptes i amb “4 telares rectilíneos... i 2 

telares rectilineos de otro tipo. Era al carrer de Sant Antoni, 25.10 

La fàbrica de Ramon Santamaría Quer va passar una part a Marcelino Palomas 

Grifell en el repartiment de la Contribució Industrial de 1931 i una altra part a 

Jose Rogert Salavert en el de 1932, però el 1933 l’últim desapareix de la 

matrícula. D’aquesta manera, al següent any observat a la Matrícula, que és el 

1940, Marcelino Palomas Grifell ja surt com a únic contribuent  de la fàbrica 

que havia aparegut per primera vegada com de Ramon Santamaría Quer. 

Aquesta fàbrica era originàriament de teixits de cotó però amb Marcelino 

Palomas de dirigent va començar-se a dedicar al gènere de punt. 

Cal destacar la importància del personatge de Marcelino Palomas al poble. 

Després dels fets d’octubre de 1934, molts dirigents d’esquerres de Catalunya 
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van ser empresonats, de manera que Joan Valls Pujol, l’alcalde del moment 

dels Hostalets va haver de deixar el càrrec i Marcelino Palomas va ser 

l’encarregat de ser alcalde gestor del poble durant uns anys fins al 1939. 

Durant els tres anys següents, fins a 1941, va ser jutge de pau al poble.11 

D’aquesta manera podem comprovar que era una persona recurrent al poble 

amb una ideologia d’acord amb el règim polític de dretes d’aleshores. 

Probablement que hi pot haver una possible relació de la ideologia de 

Marcelino Palmonas amb l’èxit industrial de la seva fàbrica, és a dir, el fet que 

estigués d’acord amb el règim franquista segurament va ajudar les seves 

aspiracions industrials. 

La seva fàbrica, era situada a l’actual carrer de Mestre Lladós com es pot 

observar a la foto que es mostra a continuació, però després de la Guerra Civil 

aquest local va quedar massa petit i es va emprendre la construcció d’una nova 

infraestructura.12 

 

FIGURA 3. Fàbrica de Marcelino Palomas Grifell. 

Font: AMHP, fons fotogràfic. 
                                                           
11

 J. Planas-F.Valls (2011), p. 211 
12

 La informació sobre l’ampliació de la fàbrica de Palomas es troba a l’apartat 3.5 L’eclosió durant els 

anys 60 del s. XX.  
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FIGURA 4. Emplaçament de l’antiga fàbrica de Marcelino Palomas Grifell a 
l’actualitat. 

 

Font: Fotografia de Laura Valls. 

 

Pel que fa a l’altre propietari de la primera fàbrica de gènere de punt, Claudio 

Fló Segura, no se’n poden conèixer tantes dades ja que no va ser un 

personatge tan destacat al poble dels Hostalets. Tal com es diu per la gent del 

poble, aquesta fàbrica era anomenada Cal Bobaret. 

No és fins a la Matrícula Industrial de 1940 que no s’observa com la seva 

fàbrica passa a estar registrada amb tres noms, el seu i dos més: Carbonell i 

Llorach. Això fa pensar que després de la Guerra Civil Claudio Fló es va unir 

amb dos socis més en la seva empresa.  

Tot i el sorgiment d’aquestes dues fàbriques, però, les autoritats del poble no 

concedien gaire importància a l’activitat industrial ja que consideraven que el 

poble dels Hostalets era un poble únicament vitícola i que, per tant, la indústria 

era una cosa molt secundària.  
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Això es pot saber perquè repassant les actes del plenari dels Hostalets13 es 

troben frases dites pels dirigents del poble en aquest sentit. Per exemple, el 7 

de juny de 1931, l’Ajuntament es justificava d’haver-se adherit a un acord amb 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en defensa dels viticultors dient: “… siendo 

toda esta comarca de Igualada a Martorell y en particular este pueblo 

puramente vinícola y la única fuente de riqueza ya que la industria no tiene 

ninguna importancia en este pueblo y por otra parte los excesivos gastos que 

ocasiona la viña durante todo el año y en particular en el tiempo de la vendimia 

y a mas el coste de los materiales de azufre y sulfato para la conservación de 

los frutos y los abaonos para el sostenimiento de la viña y con el bajo precio del 

vino en muchos años y perdidas de cosechas resulta así que no pueden 

nivelarse los ingresos a los gastos resultando con esto que la situación 

económica de los vinicultores muchos años resulta en extremo precaria y por 

esta causa sigue la emigración del campo a las grandes ciudades  y en 

particular a Barcelona y así dejando los terrenos incultos por falta de brazos.” 

Així doncs es pot observar que durant els anys 30 la indústria als Hostalets era 

totalment minoritària.  

 

3.4 LA FRUSTRACIÓ DEL PROJECTE DE L’EMPRESA GUTEMBE RG, SA 

L’esclat de la Guerra Civil Espanyola va suposar una “aturada” en totes les 

activitats del país i els Hostalets no en va deixar de ser un exemple més.  

Tal com es pot observar en el Registre de la Propietat d’Igualada, la primera 

inscripció de l’Empresa Gutenberg, SA per construir una fàbrica als Hostalets 

data del 5 de març de 1923, però la segona inscripció no és fins el 28 d’abril de 

1941.  

En les actes del plenari de l’Ajuntament dels Hostalets14 es pot veure com el 

propietari va demanar el permís d’obres i se li va concedir el 21 de juny 1936, 

és a dir, dies abans de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola15. 

                                                           
13

 AMHP.  
14

 AMHP.  
15

 Tenint en compte que la Guerra Civil Espanyola va començar el 17 de juliol de 1936. 
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D’aquesta manera, el projecte de construcció de la fàbrica de Daniel Bosch 

Huguet va quedar parat fins anys després de l’acabament de la Guerra Civil. 

Finalment el projecte es va poder dur a terme l’any 1941 com consta al 

Registre de la Propietat en la segona i la tercera inscripció. A més, es pot 

consultar un plànol del projecte, que també data de l’any 1941 a l’AMHP. 

A partir de 1965, aquesta fàbrica va funcionar fabricant material metal·lúrgic 

amb el propietari Joan Rius Garbí16.  

 

FIGURA 5. Plànol de la fàbrica Gutenberg SA 

 

FONT. AMHP, fons fotogràfic  

 

D’aquesta manera, doncs, es va aturar un projecte que finalment va acabar 

donant molts llocs de treball al poble, comptant que l’any 1970 en aquesta 

fàbrica hi treballaven 14 persones del poble. 

                                                           
16

 AMHP, Matrícula Industrial, reg. 60 
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En finalitzar la Guerra Civil, la indústria hostaletenca seguia reduïda a dues 

úniques indústries: la fàbrica de Palomas Grifell de teixits cotó i la de Flo 

Segura de gènere de punt.  

Aquestes van seguir funcionant i fent-se més grans, cosa que es pot observar 

en el nombre de contribució que pagaven cada any, que era cada vegada més 

elevat: 

 

FIGURA 6. Nombre de contribució industrial pagada per les dues fàbriques 

existents als Hostalets durant 1940-1955. 

 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59 
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3.5 L’ECLOSIÓ DURANT ELS ANYS SEIXANTA DEL SEGLE XX  

Com s’ha anomenat al punt anterior, fins a 1950 només hi havia dues 

indústries, una dedicada al gènere de punt i l’altra als teixits de cotó. Durant 

tota la primera meitat del segle XX la indústria va ser una activitat molt 

insignificant per als Hostalets de Pierola; la població no hi tenia gaire dedicació 

i les mateixes autoritats no ho percebien com una activitat destacable ja que la 

gent que treballava en el tèxtil era majoritàriament en tallers de confecció 

particulars.  

D’aquesta manera, l’esdevenir del poble convivia amb les dues fàbriques ja 

esmentades fins que al 1955 en va aparèixer una altra, la fàbrica de Ramón 

Montserrat Pujol, que també es dedicava al gènere de punt.  

Tal com es mostra en la figura número 7 el sorgiment d’indústries va 

experimentar una gran pujada a partir de l’any 1965 

 

FIGURA 7.  Nombre de fàbriques als Hostalets entre el 1925 i el 1970 

 

Font: AMHP, Matrícula industrial, reg. 59, 60 i 61. 
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Per tant, es pot observar molt bé com a partir dels anys 60 la indústria va fer un 

salt molt important, ja que es va passar de tenir tres indústries a tenir-ne 

quinze. Aquest canvi comporta, a part de moltes altres conseqüències que 

aniran sent esmentades a continuació, que el poble comencés a omplir-se 

d’establiments fabrils i que els carrers principals quedessin plens de fàbriques. 

Per poder demostrar aquest fenomen, a continuació es podran veure dos 

mapes dels Hostalets: un de 1930 i un de 1965 en els quals estan assenyalats 

els llocs es situava cada fàbrica. Per identificar cada una d’elles al mapa, es 

podrà llegir a la llegenda que hi ha continuació. 
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FIGURA 8. Mapa dels Hostalets de Pierola a l’any 1930 amb les fàbriques del moment 

 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59, 60 i 61. 
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FIGURA 9. Mapa dels Hostalets de Pierola al 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: AMHP, Matrícula Industrial reg 59, 60 i 61. 
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QUADRE 2: Llegenda dels plànols dels Hostalets de 1930 i 1965. 

Mapa 1930 

Número Fàbrica 

1 Fca de Marcelino Palomas 

2 Fca de Claudio Flo Segura, Cal Bobaret 

 

Mapa 1965 

Número Fàbrica 

1a i b Fca de Marcelino Palomas 

2 Fca d'Enric Cucurella, del Paret de la Torre 

3 Fca de Nativitat Salvo, Ca l'Escala 

4 Fca de Silveri Pujol, Ca la Llebreta 

5 Fca de Jaume Valldosera, Cal Valldosera 

6 Fca de Ramon Montserrat, Ca l’Higínia 

7 Fca de Daniel Fabrés 

8 Taller de confecció de José Mauri 

9 Taller de confecció de Miquel Cucurell 

10 Taller de Confecció de Melchora Tel 

11 Fca Gutenberg, S.A, fca del Rius 

12 Bòbila de Pedro Sorolla, Cal Cerdà 

13 Bòbila de Joan Núñez  

14 Tèxtil Isagar, S.L, Cal Barceló 

15 Tèxtil Pierola, S.A 

 

 

D’aquesta manera, l’activitat industrial dels Hostalets va deixar de ser 

únicament tèxtil i es va començar a definir amb diferents tipus de producció. Tal 

com es pot veure en el següent gràfic, la indústria hostaletenca va passar de 

ser molt minsa i reduïda a molt diversa i gran.  
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FIGURA 10. La diversificació industrial dels Hostalets de Pierola (1926-1974) 

 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59, 60 i 61. 

 

Tot i que, observant el gràfic, es pot veure com el grup del cotó i el gènere de 

punt sempre dominen pel que fa al nombre, és important assenyalar el 

naixement de nous tipus d’indústria: la metal·lúrgia n’és un exemple, ja que 

encara que només n’hi hagués una, l’empresa Gutenberg dirigida per Joan 

Rius Garbí i instal·lada el 1965, tenia bastant pes econòmic sobre el total del 

pagament a la Matrícula Industrial. Per tant, cal dir que, encara que el tèxtil 

dominés pel que fa al nombre d’empreses, moltes d’elles no tenien la mateixa 

importància.  

Cal assenyalar, doncs, que el 1960 les empreses que es van afegir a les tres 

que ja estaven en funcionament des de 1955 van ser la fàbrica d’Enric 

Cucurella Parcerisas, anomenada per la gent del poble Fàbrica del Paret de la 

Torre, de teixits de cotó; el taller de confecció de José Mauri Pons; i la bòbila de 

Pedro Sorolla Subirana, o també anomenada Bòbila de Cal Sardà.  
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FIGURA 11. Treballadors de la Bòbila de Pedro Sorolla Subirana o Bòbila de 

“Cal Sardà” 

 

Font: L’Ahir i l’Avui del nostre poble, p. 123. 

També va sorgir en aquest moment la fàbrica Tèxtil Isagar o “Cal Barceló” amb 

el propietari José Isart Isart.  

 

FIGURA 12. Tèxtil Isagar, SL o Cal Barceló.  

 

Font: AMHP, fons fotogràfic. 
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A part del naixement d’aquestes noves indústries també hi va haver una 

ampliació de l’empresa de Marcelino Palomas Grifell17, la qual va crear un nou 

edifici al mateix carrer on estava situada, al carrer de Mestre Lladós. El permís 

del projecte d’obres va ser donat el 1942 però no va ser fins al 1959 que es va 

posar en funcionament. Aquest projecte va ser encapçalat no només pel 

propietari-director de la fàbrica que era Marcelino Palomas, sinó que també ho 

va ser pel seu soci Lluís Pubill Carné18.  

                                                           
17

 Ja anomenada en el punt 3.3 La instal·lació dels primers estabilments fabrils durant les dues dècades 

anteriors a la Guerra Civil. 
18

 Trobem referències de Lluís Pubill Carné als plànols del permís d’obres i a la memòria d’habitants del 

poble com Pere Valls Pujol. 
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FIGURA 13. Plànol de la nova fàbrica de Marcelino Palomas. Vista de la façana 
principal. 

Font: AMHP, reg. 460, permisos d’obres. 
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FIGURA 14. Plànol de la nova fàbrica de Marcelino Palomas. Vista de la façana 

lateral. 

 

Font: AMHP, reg. 460, permisos d’obres. 

 

Aquest nou edifici es va anomenar Textil Pierola, SA i va passar a pagar la 

seva part a la Matrícula Industrial, de manera que, encara que fos la mateixa 

empresa, al registre es va registrar dues vegades: amb el nom de Textil 

Pierola, SA per al nou edifici i amb el nom del propietari Marcelino Palomas 

Grifell per a l’antic edifici.  

L’interior de la fàbrica es pot veure en la següent figura, on hi ha Miquel Calpe, 

un treballador de la fàbrica a la dreta, on hi ha tots els sacs que es fabricaven 

en aquest establiment apilats i es poden veure les màquines de cosir al fons. 
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FIGURA 15. Fotografia de Miquel Calpe, treballador de la fàbrica, a l’interior. 

 

Font: Jordi Calpe, veí dels Hostalets de Pierola. 

 

Però aquesta empresa no va parar de créixer: el 1962 es tornava a presentar 

un projecte per construir una nova fàbrica de la mateixa empresa, aquest cop 

més avall però al mateix carrer de Mestre Lladós. A aquest local industrial se 

l’hi va posar el nom de Hijos de Marcelino Palomas y CIA, ja que el projecte 

estava encapçalat pel seu fill. 

A continuació es poden veure unes imatges del procés de construcció 

d’aquesta nova fàbrica. 
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FIGURA 16. Construcció de l’establiment industrial Hijo de Marcelino Palomas 

y CIA 

 

Font: AMHP, fons fotogràfic. 
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Però tot i haver el sorgiment de noves indústries, n’hi va haver una que va 

desaparèixer del registre i, per tant, es pot entendre que entre els anys 1955 i 

1960 va tancar. Aquesta va ser la de Claudio Flo Segura, la qual era operativa 

des de la Matrícula Industrial de 1926. 

Amb un nombre de sis empreses ja establertes, es tancava l’any 1960. La 

sorpresa apareix quan, tal com mostra la figura n. 8 hi ha registrades 15 

fàbriques. És el punt més àlgid del fenomen als Hostalets. Les noves fàbriques 

que apareixen l’any 1965 són de diferents tipus:  quatre de gènere de punt, una 

bòbila, una metal·lúrgica i dos tallers de confecció. Per començar a parlar-ne és 

important parlar del gènere de punt, el grup més treballat per la Indústria dels 

Hostalets. Va aparèixer la fàbrica de Jaume Valldosera i Casanovas, la qual és 

inscrita per primer cop a la Matrícula Industrial de 1965 i deixa de ser registrada 

el 1974. Estava situada al carrer de Calvo Sotelo19, núm. 3 i era anomenada 

Cal Valldosera. La importància d’aquesta fàbrica va ser molt petita ja que 

observant les pessetes que pagava a la Matrícula Industrial i tenint en compte 

que el mateix propietari treballava en una altra fàbrica d’Hostalets, la de Ramon 

Montserrat Pujol, es pot comprendre que la seva magnitud era escassa. 

Després podem observar la fàbrica de Nativitat Salvo Gimbernat, també 

dedicada al gènere de punt i situada on s’ubica la farmàcia del poble 

actualment. Aquesta fàbrica era anomenada Ca l’Escala i segueix operativa fins 

a 1974. També podem observar la fàbrica de Daniel Fabrés Valldosera i la de 

Silverio Pujol Casals, també anomenada Cal Llebreta, la qual només va ser 

operativa cinc anys i no va tenir gaire repercussió al poble perquè només van 

utilitzar una única màquina de gènere de punt dins de la seva llar. A més, 

s’explica que aquesta última fàbrica no tingués importància perquè la família es 

dedicava a la venda de comestibles. Per tant, la indústria mai va ser l’ocupació 

principal de la família. 

 

 

                                                           
19

 El nomenclàtor dels carrers es va canviar durant el Franquisme i amb el retorn de la democràcia es va 

tornar a establir com havia estat fins aleshores, per això quan es troben documents d’aquell temps ens 

trobem al carrer Calvo Sotelo com el que actualment és el carrer Sant Antoni. 
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Pel que fa a les bòbiles, el 1965 el poble en té dues: la ja operativa des de 

1960 de Pedro Sorolla Subirana i la de Juan Nuñez Sánchez, que apareix per 

primer cop al registre de 1965. S’emplaça als afores del poble i actualment 

segueix operativa amb el nom de Ceràmiques Pierola. 

Tal com s’ha esmentat en el punt 3.4, després de l’aturada de la construcció de 

la fàbrica Gutenberg, SA amb la Guerra Civil espanyola, el 1965 es va acabar 

de construir, de manera que va començar a ser operativa a partir d’aquest any. 

Aquesta fàbrica, dirigida per Joan Rius Garbí, va ser l’única metal·lúrgia del 

poble però en va ser una de les fàbriques més importants. Això es pot saber pel 

nombre d’ingressos que donava a la Matrícula Industrial però també perquè la 

gent del poble que vivia en aquell moment és una de les fàbriques que recorda 

més. El 1970 va canviar de nom i es va començar a anomenar Forjas Pierola, 

SA però tot i així la veu del poble la va seguir anomenant la fàbrica del Rius. 

L’aparença d’aquesta fàbrica era la que es pot veure en la figura següent.  

 

FIGURA 17. Forjas Pierola, S.A a l’any 1966. Vista des de l’entrada del poble. 

 

Font: AMHP, “Expedientes de actividades clasificadas” reg. 80 caixa 50. 
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Aquesta fotografia, com les que hi ha a continuació, apareixen adjuntades a un 

dossier elaborat per l’Ajuntament dels Hostalets el 1966, a causa de les 

queixes que van presentar els habitants de la casa veïna (Jaume Esteve Vidal i 

Teresina Vallès Borràs) per les molèsties que els causava el fet de tenir la 

fàbrica tan a prop. Segons els veïns, per culpa de la fàbrica notaven vibracions 

i sorolls.  

En aquest dossier, l’Ajuntament dels Hostalets defensa la fàbrica i els seus 

interessos, i per tant els concedeix la llicència que permetrà a la fàbrica seguir 

vigent ja que tal com exposen textualment els interessa molt a les autoritats 

seguir tenint la fàbrica pels guanys econòmics que suposa: “Otra razón que 

inclina a este Ayuntamiento en favor de la concesión de la licencia, es el hecho 

de que en la industria de referencia se ocupan actualmente treinta productores 

y es de vital interés que los mismos no queden sin trabajo, pues se dá la 

cincunstancia que recientemente cerróse una industria de fabricación de tejidos 

de algodón que ocupaba a más de cuarenta productores, algunos de los cuales 

han hallado nueva ocupación en la fàbrica de tornillería con lo que pudo 

paliarse en algo el problema económico que se presentó para muchos hogares 

cuyos miembros quedaron sin trabajo” i “es un hecho evidente que por ser esta 

población de carácter rural en régimen de aparcería, han sid bastantes los 

vecinos que en los últimos años han emigrado a la capital (...). Por lo tanto, y 

siendo la empresa de Forjas Pierola, S.A promotora de una industria que por su 

capacidad económica puede, en su desarrollo, crear nuevas secciones de 

producción (...), es obvio que conviene a los intereses de la población su 

funcionamiento, ya que de no ser así se irrogarían prejuicions incalculables 

para la economia de muchas familias (...).”  

Aquest assumpte va acabar amb la concessió per part de l’Ajuntament d’una 

llicència a l’empresa per tal que continués les seves activitats i amb la promesa 

als veïns que un enginyer industrial els visitaria per veure si podia proporcionar-

los algun aparell que fes més petites les molèsties. Algunes de les fotos que es 

poden veure de l’informe són les que reproduïm en les figures 18 i 19.  
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FIGURA 18. Imatge de l’informe redactat per l’Ajuntament per justificar davant 
dels veïns molestos l’existència de la fàbrica. 

 

Font: AMHP, “Expedientes de actividades clasificadas” reg. 80 caixa 50. 

FIGURA 19. Imatge de l’informe redactat per l’Ajuntament per justificar davant 

dels veïns molestos l’existència de la fàbrica. Separació entre la fàbrica i la 

casa. 

 

Fons: AMHP, “Expedientes de actividades clasificadas” reg. 80 caixa 50. 



 Els Hostalets de Pierola: una industrialització impossible? 

 

45 

 

Finalment, els dos tallers de confecció que van aparèixer van ser el de 

Melchora Tel Ariño i el de Miquell Cucurell Font, anomenat per la gent del poble 

Fàbrica del G.O.O.M. Les noies que treballaven per a ell el 1965 i les que 

apareixen a la foto són, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Maria Teresa Poch, 

Rosita de Cal Pau Maties, Maria de Ca la Felicia, Mercè Fló Valls, Miquell 

Cucurell (amo de la fàbrica), mare de Miquel Cucurell, anomenada per les 

treballadores Senyora Clàudia, Asunción Valls, Paquita de Cal Forner, Pepita 

de Ca la Mònica, Rosalia de Cal Domènech, Rosita de Cal Freixes i Mercè 

Valls. A la segona fila s’hi troben: Carme Parcerisas, Engracieta Biernès, Maria 

Isart, la Mudeta de Cal Joan Gran, Conxita de Cal Florencio, Angelina de Cal 

Jaume Pujades i Maria Rosa Fló. A la tercera fila hi ha: Montserrat Pujol, 

Montserrat Casals, Montserrat Parcerisas, Maria Teresa Junyent Carcassona, 

Montserrat Casanovas, Josefa Casals i Nuri Cursellas Valls.20 

FIGURA 20. Miquel Cucurell Font amb les treballadores del seu taller de 

confecció, 1965. 

Font: AMHP, fons fotogràfic. 

                                                           
20

 Moltes d’elles són anomenades pel sobrenom de la casa on vivien a causa de la impossiblitat 

d’aconseguir el nom complet. 
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A partir de l’any 1965, el nombre d’indústries no va augmentar més, sinó que va 

anar disminuint lentament. Per tant, doncs, no és estrany que no apareguessin 

noves empreses com havia passat fins aleshores. Les dues úniques empreses 

que van sorgir van ser la de Juan Fernàndez Corcobado, que només apareix al 

registre de 1970 i es dedicava a la fusta i la fàbrica de material elèctric petit, 

FENHER, SA. operativa actualment. Aquesta va aparèixer al 1974 i 

s’emplaçava on ara actualment hi ha el polígon industrial. 

D’aquesta manera, com es pot observar en els gràfics de les figures 7 i 10, la 

indústria als Hostalets va sorgir molt sobtadament l’any 1965 amb una diversitat 

d’empreses important. Però pel que fa a la importància econòmica de cada 

fàbrica encara no s’ha fet palesa.  

La importància de les diferents tipologies d’empresa es pot determinar mirant el 

nombre de pessetes que pagaven cada una d’elles any rere any al registre de 

la Matrícula Industrial. Així, ens podem fer una idea aproximada del pes que 

tenien cada tipus d’empresa en el total de l’economia del sector. 

 

QUADRE 3. Import que pagava cada tipus de fàbrica a la Matrícula Industrial. 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59, 60 i 61. 

 

Anys 

Fca de 

cotó 

Fca gènere 

de punt Bòbiles 

Taller de 

confecció 

Fca 

metal·lúrgica Fca de serrada 

Fca de 

material 

elèctric Total 

1926 

Sense 

dades 

Sense 

dades           0 

1940 1.269 199           1.468 

1945 2.318 2.456           4.775 

1950 2.903 3.076           5.979 

1955 5.559 5.152           10.711 

1960 7.227 396 220 2.251       10.093 

1965 21.809 6.896 405 5.036 1.221     35.368 

1970 13.086 5.170   1.260 7.452 1.446,00   22.408 

1974 42.996 4.668     1.452   37.990 87.106 
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FIGURA 21. Percentatges dels imports pagats per cada tipus de fàbrica a la 

Matrícula Industrial 

 

Font: AMHP, Matrícula Industrial, reg. 59, 60 i 61. 

 

Com es pot veure en el quadre – i al gràfic – el pes econòmic de cada tipus 

d’indústria va anar variant segons l’any i la competència, és a dir, els diferents 

tipus de fàbriques que hi havia al moment. Per exemple, per començar a parlar 

de la importància que tenia cadascuna es pot analitzar una de les activitats més 

veteranes: els teixits de cotó. Aquesta indústria, juntament amb el gènere de 

punt, és la primera que va aparèixer als Hostalets i ràpidament s’hi va fer un 

lloc important dins del pagament de la Matrícula Industrial. Tal com es pot 

veure en el gràfic de la figura 21, el cotó mai deixa d’ocupar un lloc inferior al 

45%. Això s’explica perquè a part que als anys 1960 i 1965 aquest grup el van 

passar a ocupar tres i quatre indústries respectivament, alguna d’aquestes 

indústries pagava una quota molt elevada. Aquest és el cas de Tèxtil Pierola, 

SA, que el 1965 va arribar a pagar fins a 11.839,43 ptes21.  

Aquest import és molt gran comparat amb el que la resta de fàbriques de teixits 

de cotó van pagar entre 1.000 i 3.000 ptes. D’aquesta manera, doncs, es pot 

veure el pes del cotó dins del recompte del pagament de la Matrícula Industrial. 
                                                           
21

 Els imports que pagava cada fàbrica es poden veure a l’Annex núm. 1. 
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Pel que fa al gènere de punt en comencem a tenir dades del que es pagava a 

la Matrícula Industrial a partir de 1940, igual que amb el cotó i, d’aquesta 

manera es pot veure com el capital que pagava va augmentant cada vegada 

més fins al 1960. Aquest any aquest creixement es va aturar i va passar de 

pagar l’any 5.152 ptes. a 396. La disminució tan sobtada  i alhora tan forta 

s’explica perquè el 1960 una de les dues fàbriques del moment de gènere de 

punt va tancar. Era la de Claudio Fló Segura i pel que es pot veure en el 

registre, aportava una quantitat bastant important: el 1955 va arribar a pagar 

4.755,92 ptes.22. Després d’aquesta baixada, però, el gènere de punt va 

recuperar el que pagava abans a causa del sorgiment de noves fàbriques 

d’aquesta tipologia. Tot i que no va tenir mai l’hegemonia que tenia el cotó, el 

gènere de punt va tenir diferents moments en els quals tenia més o menys 

importància. Per exemple: va començar pagant 199 ptes. i només tenint un 

13,6% del total, però al següent recompte, al del 1945, ja posseïa un 51,4%. 

Aquesta bona posició es manté fins que el 1960, que apareixen moltes 

indústries diferents, i tal com es pot veure al gràfic de la figura 21, el gènere de 

punt va passar a ser una part molt minsa del total. Aquesta activitat va tenir 

importància pel nombre de fàbriques ja esmentat, però també pel capital elevat 

que va moure alguns anys. Això es dedueix en veure el nombre d’impostos que 

pagaven: si pagaven un nombre d’impostos gran vol dir que l’empresa era 

econòmicament important.  

També és important parlar dels tallers de confecció, que encara que no 

tinguessin gaire pervivència en el poble (tan sols van ser actius durant els anys 

del 1960 al 1970) pagaven una part considerable de la Matrícula que tenia 

bastant importància encara que mai hagués arribat ser tan elevada com la del 

cotó i la del gènere de punt. Basant-nos en les dades del gràfic de la figura 21, 

el moment en què van arribar a pagar més va ser el 1965, amb 5.036 ptes., i en 

aquest moment va ser quan hi havia el màxim de tallers que va aconseguir 

Hostalets. Concretament tres. Però quan representa una part més gran sobre el 

total va ser el 1960, ja que les fàbriques existents en el moment pagaven una 

part petita i així van permetre que el tant per cent del pagament dels tallers de 

confecció es fes més gran.   

                                                           
22

 Ibidem. 
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Cal observar també un detall important i és que el 1974 les fàbriques de 

material elèctric apareixen representant un 43,6% del total. Això sobta quan 

s’observa el registre i es veu que només hi ha una fàbrica d’aquesta tipologia. 

Aquesta fàbrica va pagar en aquell any 37.992 ptes., molt més del que s’havia 

pagat fins al moment. Això fa pensar que aquesta fàbrica que apareixia aquell 

mateix any, anomenada FENHER, SA va esdevenir un establiment bastant 

rellevant, capaç de moure molt capital (el que encara no s’havia mogut en cap 

fàbrica d’Hostalets fins aleshores). El 1974  aquesta empresa va compartir 

Matrícula Industrial amb el gènere de punt i el cotó ja esmentats i la 

metal·lúrgia de la fàbrica Gutenberg, S.A. des de 1965. Tal  com es pot 

observar a la taula del Quadre n.3 el que pagava la metal·lúrgia no era un preu 

gens elevat comparant-lo amb altres activitats, fins al 1970, que va arribar a 

representar un 26.2%. Es pot suposar que aquest va ser el moment més àlgid 

de la fàbrica, ja que el següent any el que va pagar va ser molt menys i és que 

va passar de pagar 7.452 ptes. a pagar-ne 1.452 el 1974.  

L’activitat de les bòbiles a Hostalets tampoc va ser gaire cabdal. Aquesta 

lectura es pot treure en mirar les dades de la Matrícula Industrial: el 1960 van 

pagar 220 ptes. i el 1965 van pagar-ne 405 perquè ja n’hi havia dues. 

D’aquesta manera es pot dir fàcilment que aquesta no va ser una activitat gaire 

arrelada al poble, ni per cronologia, ja que només va durar un període de 5 

anys, ni pel pes econòmic que tenia.  

Per acabar, cal parlar també de la fàbrica de Juan Fernández Corcobado, la 

qual es mostra a la Matrícula Industrial de serrat. Aquesta fàbrica, tot i que 

només va tenir pervivència a la Matrícula Industrial al recompte de 1970, va 

pagar més que altres activitats que van tenir una estada més llarga als 

Hostalets i és que va pagar 1.446 ptes. Tot i que no és una quantitat molt 

elevada, comparada per exemple amb les que van arribar a pagar el cotó o el 

gènere de punt, el fet que superi les bòbiles i s’iguali amb la fàbrica Gutenberg 

fa pensar que aquesta activitat potser va tenir força importància econòmica ja 

que el 1970 representava un 6,5% del total. 
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3.6 EL CREIXEMENT INDUSTRIAL DELS HOSTALETS I L’OCU PACIÓ DE 

LA POBLACIÓ 

És lògic que després d’un creixement tan gran i tan sobtat de la indústria en un 

poble tan petit com era els Hostalets, amb tan sols 844 habitants el 196523, 

l’ocupació de la gent canviés de manera força radical. Com s’ha esmentat 

anteriorment, el poble dels Hostalets als inicis del segle XX era de tradició 

vitícola i amb una dedicació absoluta a la vinya. Però des de 1955 la gent va 

començar a dedicar-se amb més afany a la indústria, segurament perquè els 

sous eren més elevats i la vida laboral era més digna i aquesta va passar a ser 

la activitat més important del poble. Com es pot veure en documents, com el 

dossier elaborat per l’Ajuntament que justifica la llicència per mantenir operativa 

la fàbrica que Forjas Pierola, SA, les autoritats comencen a concedir un pes 

molt més important a la indústria que el que s’havia donat fins aleshores. La 

vinya experimenta una davallada24 . 

Per comprovar aquest augment de l’ocupació de la població en la indústria 

durant els anys en què va ser tan important al poble, he dut a terme el buidatge 

del padró de 197025. D’aquesta manera, s’observa que dels 891 habitants que 

tenia el poble l’any 1970, 134 treballaven en indústries dels Hostalets i a Piera, 

concretament a la fàbrica de gènere de punt Creaciones Michael, SA, ubicada 

a la urbanització de Ca n’Aguilera i també hi havia alguns treballadors que es 

dedicaven a la indústria però en llocs que no eren al poble. 

És interessant començar a analitzar el padró amb l’edat que tenia cada 

treballador, perquè, com és conegut, les condicions laborals del moment no 

eren les mateixes que actualment i, per tant, no serà estrany que hi hagi 

persones molt joves. 

 

 

                                                           
23

 J. Iglésies p. 19 
24

 Tal i com es mostra en la figura 2. 
25

 AMHP. Aquest padró de 1970 contené informació molt detallada sobre els habitants: nom i cognoms, 

edat, ocupació, estudis. D’aquesta manera ha sigut molt útil a l’hora de poder saber l’ocupació de la 

població a l’any 1970. Es pot veure el buidatge dels habitants que es dedicaven a la industria a l’Annex 

núm. 2. 
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FIGURA 22 . Treballadors d’Hostalets a la Indústria (local i no local) al 1970 

segons la seva edat i el seu gènere. 

 

Font: AMHP, Padró municipal 1970. 

El primer que es pot veure a simple vista quan es fa un cop d’ull al gràfic de la 

figura n.22 és que el color vermell n’és el predominant. Això ens diu que la 

majoria de treballadors a les fàbriques dels Hostalets en quasi totes les edats 

eren dones: únicament hi havia més homes de menys de 15 anys, de 30 a 35 

anys i de més de 55 anys en comparació amb les dones però la diferència no 

era tan abismal com d’entre 15 a 20 anys, on hi havia moltes més dones 

treballant que homes.  

Per tant, la primera conclusió que se’n pot extreure és que en la població 

d’Hostalets més dones que homes es dedicaven a la indústria. Pel que fa a les 

edats dels treballadors, l’edat en què hi havia més persones que s’hi 

dediquessin era la franja de 15 a 20 anys.  

Per saber quina era la importància de cada fàbrica també està bé poder veure 

quants treballadors posseïa cada una: 
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QUADRE 4 . Nombre de treballadors de les fàbriques al 1970. 

Fàbrica Home Dona Total treballadors 

Creaciones Michael S.A Piera  5 18 23 

Enrique Cucurella 2 1 3 

Forjas de Pierola S.A 9 5 14 

Hijo M. Palomas CIA S.A 13 16 29 

N. Salvo Gimbernat 2 11 13 

Ramon Montserrat 6 22 28 

Manuel Aguilar 1 3 4 

Textil Isagar, S.L 2 7 9 

Altres (no locals) 8 3 11 

TOTAL 48 86 134 

Font: AMHP, Padró municipal d’habitants 1970. 

 

Com es pot observar, la fàbrica que tenia més treballadors locals era la de Hijo 

de Marcelino Palomas y CIA. Aquesta posseïa 29 treballadors, molts si es 

compara amb la fàbrica de teixits de cotó d’Enric Cucurella, a la qual només es 

dedicaven tres persones del poble. També es pot veure una dada curiosa: eren 

sobretot els homes els que es movien per anar a treballar fora, en fàbriques 

d’Igualada, Esparreguera, Piera i Barcelona.  

La segona fàbrica que posseïa més treballadors locals era la de Ramon 

Montserrat o Ca l’Higínia. 

En el Quadre 4, es pot comprovar que el treball femení era majoritari en el 

conjunt de la indústria (gairebé el doble)i a més es concentrava en les fàbriques 

o tallers tèxtils. En canvi, en els sectors com la metal·lúrgia hi havia més 

homes. Això es pot explicar per la tradició d’associar la dona amb el tèxtil, fet 

que ha sigut vigent des de l’antiguitat, l’home amb feines més corporals i 

físiques. Amb aquesta hipòtesi es podria explicar aquest model que no només 

es mostra en les indústries dels Hostalets, sinó que també en moltes altres 

d’aquesta època. En la foto de la figura número 20 ja es pot veure com al taller 

de Miquel Cucurell de 1965 únicament hi havia dones treballant.  
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A la següent fotografia, també del taller que la gent del poble anomenava 

G.O.O.M, les treballadores col·laboraven amb el propietari a l’hora de fer els 

patrons per a la roba: 

 

FIGURA 23. Treballadores del taller de Miquel Cucurell treballant en uns 

patrons de roba. 

  

Font: Veïns dels Hostalets de Pierola. 

 

D’esquerra a dreta: Miquel Cucurell, propietari del taller; Maria Teresa Junyent 

Carcasona, Sra. Clàudia (mare de Miquel Cucurell), Asunción Valls i Paquita de 

Cal Forner. 

També és curiós veure l’aparença que aquest taller conservava, ja que 

actualment no el relacionaríem mai amb una indústria dins del nostre territori 

català. En la fotografia següent, també es poden observar com les úniques que 

treballaven en aquest taller eren dones. 
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FIGURA 24. Taller de confecció de Miquel Cucurell des de dalt. 

 

Font: veïns dels Hostalets de Pierola. 

 

A més de l’anàlisi del padró de l’any 1970 que ja ens pot donar una idea del 

moment en el qual la població dels Hostalets vivia, hi ha el dossier publicat per 

Josep Arcarons que ens mostra la població activa de diferents poblacions en 

tota la comarca de l’Anoia a l’any 1975. S’hi pot veure la xifra de població activa 

al municipi dels Hostalets de Pierola (Pierola) i clarament ens podem fer una 

idea del que representava la indústria en per a aquest poble: d’un total de 370 

població activa, 202 es dedicaven a la indústria, de manera que això 

representava un 51% de la població del moment. Aquest és un percentatge 

molt elevat i més tenint en compte les últimes dades que tenim a partir de la 

Matrícula Industrial, el 1974 ja hi havia 4 fàbriques menys que el 1970, i 8 

menys que al punt més àlgid de la industrialització hostaletenca (l’any 1965).  
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Per destacar visualment aquesta importància del sector industrial en la 

dedicació de la població dels Hostalets, es pot observar a continuació un gràfic: 

FIGURA 25. Població activa per sectors al municipi dels Hostalets de Pierola al 

1975. 

 

Font: ARCARONS, JORDI: Anoia. Barcelona: Rosa Sensat (1985), pàg. 65. 

 

D’aquesta manera doncs, es pot constatar el moment pel qual passava la 

indústria del poble, tal com s’ha anat repetint anteriorment. Però per tenir una 

idea més general del moment, es pot comparar aquesta disposició dels sectors 

amb una altra població de l’Anoia, com és la població veïna de Piera i amb la 

suma total de l’Anoia.  

La vila de Piera, la qual és més gran en dimensió i en població que els 

Hostalets i posseeix el terme municipal més gran de l’Anoia, segueix el mateix 

patró que els Hostalets: un 22,4% de la població es dedica al sector primari; un 

59,1% de la població es dedica al sector secundari; i un 18,3% de la població 

es dedica al terciari, tenint en compte que el total de població activa és de 

1.486 habitants, és a dir, el triple que la dels Hostalets. Però això es va repetint 

en moltes de les poblacions de l’Anoia, moltes de les quals tenen més d’un 

50% de població activa treballant en la indústria. Per exemple, en poblacions 
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com ara Capellades trobem el 83,7% de la població treballant en la indústria. 

En el cas d’Igualada trobem un 73,2% o municipis més semblats pel que fa a 

dimensió als Hostalets, com ara Carme, el percentatge és d’un 72,1% .  

En conseqüència, es pot extreure la idea que aquest fenomen no va ser únic i 

exclusiu als Hostalets sinó que també es va donar a moltes altres poblacions 

de l’Anoia. Aquesta conclusió es pot veure molt millor en revisar els totals de 

població desagregada per sectors de tota l’Anoia, on la proporció del sector de 

la indústria és molt alta: 

 

FIGURA 26. Població activa per sectors d’activitat al 1975 a la comarca de 

l’Anoia. 

 

Font: ARCARONS, JORDI: Anoia. Barcelona: Rosa Sensat (1985), pàg. 65. 

 

Per tant, i tornant al municipi dels Hostalets, queda més que clar que durant 

aquesta època àlgida de la industrialització del poble, entre els anys 1955-

1975, la població va passar a dedicar-se a la indústria, deixant de banda 

totalment les activitats a què fins aleshores s’havia dedicat. 
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3.7 CRISI INDUSTRIAL I DESLOCALITZACIÓ DE LA INDÚST RIA AL POBLE 

DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Com és conegut, a partir de l’any 1973, s’inicia un període de crisi mundial que 

tindrà una llarga durada. Aquesta crisi, sobretot econòmica, es va produir a 

causa de la pujada dels preus del petroli en els països de l’OPEP. Això va 

suposar una depressió econòmica molt forta a tots els països desenvolupats, 

els quals feien un ús absolut del petroli i el compraven per als seus múltiples 

usos.  

Aquesta crisi va tenir moltes conseqüències, però va afectar la indústria d’una 

manera especial: la demanda es va reduir molt i els preus dels productes 

industrials van pujar molt a causa de la caiguda de la producció.  

Tot això va anar acompanyat d’un greu atur que es va fer cada vegada més 

intens. A Espanya, per exemple, es va passar d’un 1,1% d’atur el 1970, un 

21,9% el 1985, del qual un 16% era en la indústria. A més, al territori espanyol, 

aquesta crisi va suposar una frenada del procés engegat durant els anys del 

“desarrollismo”. I el poble dels Hostalets de Pierola no en va deixar de ser una 

excepció. 

Com que a les dades que ens proporciona la Matrícula Industrial no hi ha 

detallades quan van tancar aquestes fàbriques i només es pot intuir les que van 

tancar abans de 1974 perquè simplement van desaparèixer del registre, no es 

pot saber què va passar amb aquelles que després del 1974 seguien obertes. 

Això s’explica perquè aquest any hi va haver un canvi administratiu i el sistema 

d’enumerar cada fàbrica i els impostos que pagaven en un registre com el de la 

Matrícula es va abolir i es va substituir per una forma diferent de pagament, i 

per tant, per aquesta via no es pot detallar quan i com van tancar totes 

aquestes fàbriques. El que sí que és clar i que tota la gent del poble recorda, és 

que aquesta època va ser nefasa i en efecte totes –o quasi totes- les fàbriques 

van tancar i el poble va patir un atur important.  

Tampoc es poden trobar a l’AMHP dades de l’atur que va patir el poble, però sí 

que hi ha un seguit de cartes que l’alcalde del poble del moment, Josep Isart 
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Isart, va enviar a tot un seguit d’entitats de Catalunya, i també d’Espanya, 

demanant ajuda econòmica pel que estava passant al poble.  

En aquestes cartes, enviades el 1984, feia referència al trasllat de l’empresa 

Forjas Pierola, SA a Rubí, ja que pertanyia a una companyia que tenia diverses 

centrals i volia deixar d’utilitzar la dels Hostalets perquè segurament amb la 

crisi era impossible mantenir totes les centrals obertes. Aquesta fàbrica, com ja 

s’ha dit anteriorment, era bastant important perquè el 1970 tenia 14 treballadors 

locals i pagava 7.452 ptes. La fàbrica va acabar tancant i sent traslladada, tot i 

els esforços de l’alcalde dels Hostalets d’intentar rebre la màxima ajuda 

possible per evitar-ho. Pel que es diu a les cartes, el 1984 ja estaven totes les 

fàbriques tancades menys la de Forjas Pierola, SA, sobre la qual amenaçava la 

possibilitat de trasllat. 

Aquests esforços desesperats de l’alcalde ens serveixen per tenir una idea de 

com va ser la magnitud d’aquesta crisi al poble. Només cal mirar l’índex de 

cartes que es van arribar a enviar a les institucions, les quals també estaven 

passant per un moment complicat, tant econòmic com social26. 

 

QUADRE 5. Índex de cartes enviades per l’Ajuntament dels Hostalets el 

18/5/1984 demanant ajuda per la qüestió del trasllat de l’empresa Forjas 

Pierola, SA 

Destinataris de les cartes enviades 18/5/1984
27

 

En català 

Càrrec Persona Notes 

Alcalde de l'Ajuntament de Rubí Sr. Miquell Llugany 

Exemplar de carta 

diferent a la resta 

Cardenal Narcís Jubany   

Conseller de Treball Sr. Joan Rigol i Roig   

Conseller d'Industria i Energia Sr. Vicenç Oller i Company   

Covernador Civil Sr. Ferran Cardenal i Alemany   

Mallorca, 278 Sr. Francesc Martí i Jusmet   

Portaveu del Grup de CIU Antoni Subira   

                                                           
26

 Ja que sabem que en aquest moment també s’està duent a terme la transició del franquisme a l’Estat 

democràtic. 
27

 En les cartes, alguns destinataris són anomenats com “Senyors” i alguns no. Al Quadre 5 hi és indicat 

de manera orginal. 
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Portaveu del Grup de CIU Miquel Roca i Junyent   

President de la Federació de Municipis 

de Catalunya Joaquim Nadal   

President de la Generalitat Sr. Jordi Pujol i Soley Respon al 28/5/1984 

President del Grup Popular Eduart Bueno   

President del Parlament Sr. Miquell Coll i Alentorn   

Primer secretari del PSC Raimón Obiols i Serna   

PSUC Sr. Antoni Gutierrez Díaz Respon al 23/5/1984 

Secretari General CCOO de Catalunya Sr. López Bulla   

Secretari General de ERC Sr. Herinert Barrera i Costa Respon al 2/7/1984 

Secretari General UGT de Catalunya Justiniano Fernandez   

En castellà 

Càrrec Persona Notes 

Congrés dels Diputats Sr. D. Manuel Fraga Iribarne   

Defensor del Poble Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez   

Director General d’Indústries 

siderometal·lúrgiques   Respon 22/6/1984 

Edifici “Semillas” Sr. D. Alfonso Guerra Gonzalez   

Ministeri d’Indústria i Energia Sr. D. Carlos Solcaga Catalán   

Ministeri de Treball i S.S. Madrid Sr. D. José Joaquín Almunia Amann   

Ministeri de Treball i S.S. Madrid Director General de Trabajo   

Palau de la Zarzuela Su Majestad D. Juan Carlos I Respon  

President del Congrés dels Diputats 

Sr. D. Gregorio Peces-Barba 

Martinez   

President del Govern Sr. D. Felipe González Márquez Respon 31/5/1984 

Secretari General de CCOO Sr. D. Marcelino Camacho   

Secretari General de UGT Sr. D. Nicolás Redondo Respon al 28/5/1984 

Secretari General de UGT Sr. D. Nicolás Redondo   

Font: AMHP, Caixa 204. 

 

Com es pot veure en el Quadre número 5, es van arribar a enviar cartes a 

autoritats molt importants com la Casa Reial, cosa que fa pensar en la 

rellevància de la qüestió. El fet que es fessin 16 còpies iguals i una de diferent 

en català (a l’Ajuntament de Rubí) i 13 còpies en castellà de la mateixa carta 

demanant ajuda ens mostra com l’alcalde dels Hostalets s’hi va arribar a 

implicar en aquesta qüestió. En aquest model de carta enviat el 18 de maig de 

1984 s’expressa com el possible tancament i trasllat a Rubí de la fàbrica de 

Forjas Pierola, SA pot arribar a deixar molta gent del poble a l’atur i pot generar 

dificultats per obtenir els productes de necessitat bàsica, com ara l’escola, el 

metge, el menjar... Diu textualment: “Tenim un greu problema laboral en 
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aquesta població, ja que hem tancat totes les industries menys una que és 

Forjas Pierola S.A. la qual està travessant una profunda crisis. Com Alcalde de 

Pierola estic intentant per tots els mitjans al meu abast mantenir aquest centre 

productiu i per tant els llocs de treball amb ell inherents, ja que el tancament de 

la mateixa pot ocasionar una situació desesperada per un gran nombre de 

veïns de la població. Per això li demano que prengui les mesures oportunes per 

tal de ajudar a la continuïtat dels llocs de treball de Forjas Pierola S.A. i 

d’aquesta manera salvar l’única Industria que resta en aquest terme 

Municipal”.28 

Algunes de les institucions que van contestar van ser, tal com està indicat a 

l’índex del Quadre n. 5, els membres del PSUC, el President de la Generalitat 

del moment, Jordi Pujol Soley, el Secretari general d’ERC, el Secretari general 

de la UGT de Madrid, el Palau de la Zarzuela, és a dir, el rei Joan Carles I, el 

president del Govern d’Espanya, Felipe González, i el director general 

d’Indústries Sidrometal·lúrgiques. 

Molts d’ells van contestar oferint el seu suport però no els  esmentaven mai cap 

ajuda econòmica ni cap mena d’import. Per exemple, podem observar a la 

imatge de continuació com va contestar el President de la Generalitat Jordi 

Pujol: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 La ortografia de les cites textuals és la original que es pot llegar en les cartes. No és estrany, doncs, 

trobar alguna errada en aquests textos.  
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FIGURA 27. Carta de Jordi Pujol Soley contestant l’Alcalde dels Hostalets per 

l’assumpte de Forjas Pierola, SA 

 

Font: AMHP, s. Reg., Caixa 204 
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En aquesta carta, està escrit de postdata: “Torni’m a parlar d’això d’aquí quinze 

dies. No sé si podrem fer res, perquè ara tot és molt provisional.” Aquí el 

president explica com en certa manera ha pres mesures enviant la carta a la 

Conselleria d’Indústria i Energia però fa veure el moment inestable que estava 

vivint Catalunya i l’Estat Espanyol i que, per tant, farà que sigui complicat 

proporcionar una ajuda al poble. 

Un cas d’aquests en què les institucions no poden fer res és el del PSUC que 

textualment diu: “M’apresso a contestar-li per posar-me a la seva disposició i 

per demanar-li una informació detallada de les actuacions fetes a favor de 

l’empresa Forjas de Pierola, S.A, (...). Pot comptar ja amb la nostra 

col·laboració.” O per exemple, la UGT expressa com, tot i sentir preocupació 

com a sindicat, l’acció d’ajudar l’empresa econòmicament no els pertany a ells. 

També fa referència a la greu crisi que hi ha en aquest moment: “La situación 

actual tiene, (...), mucho de paradógico: la sociedad nos plantea a los 

sindicatos lógicas exigències referides a la adopción de medidas para acabar 

con el paro y la crisis, pero simultáneamente se nos niegan (...) los medios para 

fortalecernos y profunditzar nuestra actuación en todos los ámbitos”. A més 

diuen: “El hecho cierto es que la grave crisis que padecemos, en toda la 

Europa Occidental ha dañado gravemente a los sindicatos también (...). No 

está en nuestras manos la conducción de la economía, ni la canalización de las 

Inversiones, ni la resolución de las crisis empresariales. En qualquier caso, 

podemos realizar una importante aportación para mejorar las condiciones de 

los trabajadores, pero la solución siempre requerira el concurso de otras 

Instituciones. (...). Por lo tanto, sólo puedo decirle que en todo cuanto pueda 

estar a nuestro alcance puede contar con nuestra colaboración.”  

Totes les institucions afirmaven en les seves respostes que s’implicaven en la 

causa perquè era realment un cas tràgic però que no podien oferir cap mena 

d’ajuda econòmica, expressant molts d’ells també estaven patint la crisi. Però 

tot i així hi va haver una única institució que va aportar un donatiu a 

l’Ajuntament dels Hostalets i aquesta va ser la Diputació de Barcelona. La carta 

que se li va enviar a la Diputació va ser diferent a les que figuren en l’índex de 

les enviades el 18 de maig de 1984 perquè es va enviar abans. L’exemplar que 

va sortir des de l’Ajuntament dels Hostalets no es conserva però tot això es pot 
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intuir perquè sí que l’AMHP conserva la resposta que la Diputació va fer el dia 

10 d’abril de 1984. En la carta expliquen com volen atendre les “despeses en 

concepte d’atencions benèfiques” del municipi d’Hostalets i, per tant, se’ls 

concedeix una subvenció de 200.000 pessetes. La carta és signada pel 

president de la Diputació de Barcelona, Antoni Dalmau i Ribalta. 

La carta que es va enviar a Rubí des de l’Ajuntament dels Hostalets va ser 

enviada el mateix dia que les altres, el 18 de maig de 1984, però amb un escrit 

diferent. L’alcalde dels Hostalets es referia al de Rubí amb un tracte més 

personal ja que es tractava de la població on seria traslladada la nova empresa. 

En aquesta carta, Joan Isart mostra una preocupació profunda pel que està 

passant al poble i expressa com és la primera carta que envia, segurament 

perquè és la que esperava que li donés més resultat: “Benvolgut company, et 

vui manifestar la meva gran preocupació, per el futur de l’única empresa que 

sobreviu a la nostra població i sembla esser abocada al tancament a costa de 

promeses poc clares i que en el fons significa el trasllat a Rubi de la majoria 

dels treballadors (...). Per tant et prego la teva ajuda per intentar que dita 

industria subsisteixi a Pierola, lo que se, es factible i viable, aixi com vital per 

l’equilibri de la població de Pierola. Aquest desesperat intent de recavar ajuda 

tambe el faré extensiu a les mes altres autoritats del pais (...), perque entre tots 

i trovem una solució. (...).”  

Tot i que no se sap si hi va haver resposta des del poble de Rubí perquè a 

l’AMHP no hi és, aquesta empresa va acabar sent traslladada a Rubí i així es 

va tancar l’etapa industrial als Hostalets. 

Ara bé, a partir del 1985 es pot intuir que totes les fàbriques ja estaven 

tancades, els edificis industrials seguien al poble: alguns utilitzats de magatzem 

d’eines de gent del poble, alguns abandonats, alguns només usats com a 

habitatge... Però a mesura que anaven passant els anys i el sector de la 

construcció anava adquirint importància, molts d’ells van ser enderrocats, per 

construir-hi o no. L’única fàbrica de la qual es disposen fotos de 

l’enderrocament és l’edifici de Textil Pierola, S.A, o “la Fàbrica dels Sacs”. 

Aquest es va fer l’any 2003. 
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FIGURA 27. Recull de fotos de l’enderrocament de Tèxtil Pierola S.A. 

 

Font: Gemma Valls, veïna dels Hostalets de Pierola i del mateix carrer on era situada la fàbrica. 
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CONCLUSIÓ 
 

Després de realitzar l’estudi i el treball de la indústria als Hostalets de Pierola 

es poden extreure diferents conclusions. Moltes d’elles m’eren totalment 

desconegudes a l’hora de començar el treball i ara em serveixen per explicar 

moltes de les incògnites que tenia en el moment que vaig iniciar aquesta 

recerca.  

Primer de tot, a nivell general, he descobert que la industrialització va arribar 

tardanament a Catalunya. Però tot i així va ser molt abans que a la resta 

d’Espanya, la qual restava endarrerida i empobrida a causa d’una economia 

agrària que impedia l’auge de les noves tecnologies.  

Aquesta indústria catalana, a mesura que comença a aparèixer, es va situant a 

diferents llocs, de manera que hi ha zones que poden créixer i n’hi ha que no, 

però Ia comarca de l’Anoia, gràcies a la seva tradició sobretot cotonera i 

adobera, pot superar les diferents etapes de localització i deslocalització 

industrial de manera que pot arribar a assolir una indústria bastant important. 

El poble dels Hostalets de Pierola, en canvi, tot i estar situat a la comarca de 

l’Anoia, no presenta una tradició industrial ja que la seva economia estava 

marcada des de molts segles anteriors per una activitat més pròpia del 

Penedès que de l’Anoia: la viticultura. És aquesta, probablement, la raó per la 

qual la industrialització als Hostalets de Pierola és tardana, ja que els primers 

anys d’esplendor industrial catalana coincideixen amb l’esplendor vitícola. 

Però davant de la sorpresa de les mateixes autoritats del poble dels anys 30, 

en què ni ells donen importància a la indústria ja que consideren que és una 

activitat totalment minoritària, aquesta comença a fer-se encara més visible.  

Cal recordar que les primeres indústries apareixen el  1926,  però no és fins al 

1955 que es posa en marxa la tercera i el 1965 s’arriba a un màxim de 15 

establiments escampats per tot el poble. Això fa pensar que aquesta 
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industrialització es desenvolupa als mateixos anys que a Espanya, durant 

l’etapa del “desarrollismo”. Que la indústria dels Hostalets sorgeixi tan tard però 

tan intensament comporta múltiples conseqüències en la població hostaletenca.  

Una d’elles i la més evident és que l’ocupació del poble va canviar ràpidament: 

la vinya va deixar de ser la feina a la qual es dedicava tot el poble. Aquesta 

observació es pot extreure només observant el gràfic dels conreus del poble: a 

partir dels anys 50 arriben a uns mínims que ni durant la fil·loxera s’assoleixen. 

Ara bé, aquesta conclusió extreta del conreu de la vinya es pot plantejar de 

manera diferent: potser va ser el fet que els conreus de la vinya van anar a la 

baixa el que va fer que la indústria als Hostalets proliferés. Per tant, com a 

explicació del sorgiment de la indústria als Hostalets ens podem trobar davant 

d’un dilema a l’hora d’establir les relacions causa-efecte: va sorgir la indústria a 

causa d’una crisi a la vinya, o va ser la indústria la que va ocasionar la crisi i 

l’abandonament de la vinya?  

Després de realitzar aquest estudi, la meva decantació és per la segona. Per 

justificar aquesta hipòtesi em centraré amb el que va passar en el moment que 

aquesta indústria hostaletenca va anar a la baixa a causa de la crisi del petroli 

el 1973. Durant aquesta crisi, la indústria del poble va desaparèixer: totes les 

fàbriques van tancar, fet que generà un índex d’atur desmesurat i que preocupà 

molt les autoritats. Això ho he utilitzat per demostrar que la indústria va 

comportar la baixada dels conreus de vinya: els sous de la gent eren més alts i 

l’economia del poble guanyava més amb la indústria que amb la viticultura. Per 

això mateix l’alcalde del moment de la crisi demanava ajuda amb tanta 

desesperació i tot i els seus esforços, les conseqüències de la deslocalització 

van ser nefastes per al poble. 

És clar que això només és una hipòtesi personal extreta de l’observació i de la 

interpretació de les dades a través del treball i potser, en ser llegit per una altra 

persona, s’extreguin altres conclusions. 

Pel que fa al treball, a més, una altra de les conseqüències que va comportar 

aquesta industrialització en aquest poble és el fet que el poble va passar a 

omplir-se d’establiments fabrils en pocs anys i que, actualment pocs d’ells 
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resten en peu a causa del fenomen de la construcció. Això va comportar, que 

als anys de la crisi molts quedessin abandonats.  

Ja s’ha parlat de les conseqüències que va tenir aquest fenomen al poble dels 

Hostalets de Pierola. Però, segur que només va ser tèxtil la indústria als 

Hostalets, m’afirmava a mi mateixa abans d’iniciar la recerca. Davant la meva 

sorpresa, em vaig adonar que no, que hi va haver sectors com la metal·lúrgia 

que van ser molt importants en l’àmbit econòmic, o les bòbiles (encara n’hi ha 

una que funciona en l’actualitat). Per tant, acte seguit de comprovar això, vaig 

preguntar-me quina seria l’activitat principal. L’activitat principal va ser el cotó, 

el qual durant tots els anys de la industrialització va representar més o menys 

un 50% de la quota de la contribució industrial. Probablement una de les 

causes d’aquesta producció de cotó és per la situació geogràfica dels 

Hostalets, tan a prop d’Igualada, un centre cotoner des de tants anys enrere. 

Per tant, després de l’anàlisi exhaustiva d’aquesta indústria que va durar una 

generació, ja que en ser tan tardana es va trobar ràpidament afectada per la 

crisi mundial, he vist que a curt termini no va ser impossible, ja que va arribar a 

ser molt important a nivell econòmic i social. Però aquests anys també m’han 

servit d’exemple per demostrar que d’acord amb la meva hipòtesi els Hostalets 

mai ha estat un poble industrial i que segurament, a causa de les seves 

característiques, mai ha pogut agrupar els factors necessaris per ser-ho, ja que, 

com s’ha presentat en el treball, tenia altres dedicacions.  

D’aquesta manera, pel que fa a la pregunta que dóna nom al meu treball de 

recerca de si la indústria dels Hostalets de Pierola és “impossible” jo respondria 

que una industrialització a llarg termini sí que ha estat impossible, perquè el 

poble dels Hostalets no ha estat fins al moment un poble amb els recursos 

necessaris i la tradició industrial sòlida que pogués fer possible un procés 

d’industrialització intens. 
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Annex 1. Llistat corresponent al buidatge de les matrícules industrials dels Hostalets de Pierola de 1926 a 1974  

 

Any Contribuent Activitat Adreça 
Import 

(ptas.) 
Notes Total 

1926 Santamaría Quer, Ramon Fábrica de tejidos de algodón         

1926 Fló Segura, Claudio Fábrica de géneros de punto         

1940 Palomas Grifell, Marcelino 

16 telares mecánicos para tejer telas de 

algodón de varios anchos sin aparato 

Jaquard 

  1.268,80     

1940 Carbonell, Llorach y Fló 6 telares rectilinios, varias anchuras   198,98   1.468 

1945 Palomas Grifell, Marcelino Fábrica de tejidos de algodón, 8 cv.  M. Lladós, 46 2.318,40     

1945 Carbonell, Llorach y Fló Fábrica de géneros de punto Calvo Sotelo, 21 2.456,40   4.775 

1950 Palomas Grifell, Marcelino Fábrica tejidos de algodón M. Lladós, sn 2.903,04     

1950 Fló Segura, Claudio Fábrica de géneros de punto Calvo Sotelo, 21 3.075,84   5.979 

1955 Palomas Grifell, Marcelino Fábrica de tejidos de algodón, 10 cv. M. Lladós, sn 5.558,88     

1955 Fló Segura, Claudio Fábrica de géneros de punto, 3 cv. Calvo Sotelo, 21 4.755,92     

1955 Ramón Montserrat Pujol Fábrica de géneros de punto, 1/4 cv. Calvo Sotelo, 9 396,32 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1953 

10.711 

1960 Cucurella Parcerisas, Enrique Fábrica de tejidos de algodón, 2 cv. General Mola, 4 1.111,77 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1958 

  

1960 Isart Isart, José - Textil Isagar Fábrica de tejidos de algodón, 1 cv José Antonio, 52 555,89 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1956 

  

1960 Textil Pierola, S.A Fábrica de tejidos de algodón, 10 cv. M. Lladós, sn 5.558,87 
Canvia de nom l'any 

1959 
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1960 Ramón Montserrat Pujol Fábrica de género de punto 1/4 cv Calvo Sotelo, 9 396,33     

1960 Mauri Pons, José Taller de confección, 1 cv M. Lladós, 34 2.251,00 

Comença el 1958 com 

a José Maria Pons 

però canvia de nom 

l'any següent 

  

1960 Sorolla Subirana, Pedro 
Fábrica de tejas y ladrillos hormiguero, 15 

m3 
Afueras 219,61 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1960 

10.093 

1965 Cucurella Parcerisas, Enrique Fábrica de tejidos de algodón, 4 cv General Mola, 4 1.246,25     

1965 Hijo de M. Palomas y Cia. Fábrica de tejidos de algodón, 18 cv. M. Lladós, sn 5.608,15     

1965 Textil Isagar, S.L Fábrica de tejidos de algodón, 10 cmt José Antonio, 52 3.115,64     

1965 Textil Pierola, S.A Fábrica de tejidos de algodón, 19 cv M. Lladós, sn 11.839,43     

1965 Fabrés Valldosera, Daniel Fábrica de géneros de punto, 2 cv José Antonio, 23 1.728,05 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1962 

  

1965 Montserrat Pujol, Ramón Fábrica de géneros de punto, 2 cv Calvo Sotelo, 9 1.728,05     

1965 Pujol Casals, Silverio Fábrica de géneros de punto, 1 cv Caudillo, 1 1.728,05 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1964 

  

1965 Salvo Gimbernat, Natibidad Fábrica de géneros de punto, 1,4 cv José Antonio, 53 1.210,92 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1962 

  

1965 Valldosera Casanovas, Jaime Fábrica de géneros de punto, 0,58 Calvo Sotelo, 13 501,07 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1962 

  

1965 Sorolla Subirana, Pedro 
Fábrica de tejas y ladrillos hormiguero, 50 

m3 
Afueras 244,11     

1965 Nuñez Sánchez, Juan Fábrica de tejas y ladrillos, horno int. 20 m3 Hostalets 160,60 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1965 
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1965 Rius Garbi, Juan 
Industria metalúrgica, pescado de tornillos 

2 maq. Roscar 
E. Conde, sn 1.220,56 

Paga contribució 

industrial per primera 

vegada 1965 

  

1965 Cucurell Font, Miquel Taller de confección, 1 cv I. Vallés, 8  1.259,10 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1962 

  

1965 Mauri Pons, José Taller de confección, 2 cv M. Lladós, 24 3.147,76     

1965 Tel Ariño, Melchora Taller de confección, 0,50 cv I. Vallés, 18  629,55 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1962 

35.367 

1970 Cucurella Parcerisas, Enrique Fábrica de tejidos de algodón, 4 cv General Mola, 4 1.246,00     

1970 Hijo de M. Palomas y Cia. Fábrica de tejidos de algodón, 18 cv. M. Lladós, sn 5.608,00     

1970 Textil Isagar, S.L Fábrica de tejidos de algodón, 10 cmt José Antonio, 52 3.116,00     

1970 Hijo de M. Palomas S. A Fábrica de tejidos de algodón, 19 cv M. Lladós, sn 3.116,00     

1970 Fabrés Valldosera, Daniel Fábrica de géneros de punto, 2 cv José Antonio, 23 1.730,00     

1970 Montserrat Pujol, Ramón Fábrica de géneros de punto, 2 cv Calvo Sotelo, 9 1.728,00     

1970 Salvo Gimbernat, Natibidad Fábrica de géneros de punto, 1,4 cv José Antonio, 53 1.210,00     

1970 Valldosera Casanovas, Jaime Fábrica de géneros de punto, 0,58 Calvo Sotelo, 13 502,00     

1970 Cucurell Font, Miquel Taller de confección, 1 cv I. Vallés, 8  1.260,00     

1970 Fernandez Corcobado, Juan Asserrado de maderas Calvo Sotelo, 7 1.446,00 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1969 

  

1970 Forjas de Pierola, S.A Taller de ajuste E. Conde, sn 7.452,00 

Anteriorment 

s'anomenava Rius 

Garbi, Juan 

20.962 

1974 Cucurella Parcerisas, Enrique Fábrica de tejidos de algodón, 4 cv General Mola, 4 1.246,00     

1974 Hijo de M. Palomas y Cia. Fábrica de tejidos de algodón, 18 cv. M. Lladós, sn 41.750,00     

1974 Salvo Gimbernat, Natibidad Fábrica de géneros de punto, 1,4 cv José Antonio, 53 1.210,00     

1974 Fabrés Valldosera, Daniel Fábrica de géneros de punto, 2 cv José Antonio, 23 1.730,00     
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1974 Montserrat Pujol, Ramón Fábrica de géneros de punto, 2 cv Calvo Sotelo, 9 1.728,00     

1974 Forjas de Pierola, S.A Taller de ajuste E. Conde, sn 1.452,00     

1974 FENHER, S.A Fábrica de pequeño material eléctrico Caseta de l'Hort, 38 37.992,00 

Paga contribuició 

industrial per primera 

vegada 1973 

87.108 

 

Font: AMHP, reg. 59 i 60. 
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Annex 2. Llistat corresponent als treballadors de la indústria manufacturera que consten al padró dels Hostalets de Pierola de 
1970. 

Full Sexe Nom Edat Neixament Nivell d'instrucció Activitat Empresa Ocupació 

149 H Escala Ribas, Jaime 45 1925 Primària Fca. Géneros de Punto Capunt S.L Lleida Jefe taller 

2 D Valldosera Flo, Rosa 16 1954 Batxillerat 2n curs 
Confección Géneros de 

Punto 

Confecciones Michael 

Piera (Can Aguilera) 

Maquina 

Owerlock 

78 D Cabré Valls, Maria Rosa 25 1945 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Confecciones Michael 

Piera (Can Aguilera) 

Encargada de 

Taller 

169 D Cintora Farrés, Maria Cristina 15 1955 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

28 D Barranco Flo, Rosario 15 1955 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

66 D Gallardo Fernandez, María 16 1954 Primària Fca. Géneros de Punto 
Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cortadora 

148 D Torrents Clarasó, Teresa 16 1954 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

70 D Parcerisas Albert, Rosario 18 1952 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedor 

137 D Masià Parcerisas, Consuelo 18 1952 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

59 D Valls Mora, Josefa 20 1950 Comercio 2º curso 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Confeccionista 

102 D Gonzalez Valldorsera, Rosa 21 1949 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Repasadora 

137 D 
Masià Parcerisas, Maria 

Asunción 
23 1947 Primària 

Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

59 D Valls Mora, Julia 24 1946 Comercio libre 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Confeccionista 
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137 D Masià Parcerisas, Carmen 25 1945 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

34 D Flo Casanova, Rosario 26 1944 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Talladora 

138 D Esteve Esteve, Magdalena 30 1940 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Cosedora 

95 D Domenech Fernando, Rosalia 40 1930 Primària Fabrica de general 
Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 

Cosedora a 

maquina 

124 D Fló Ter, Mª Rosa 47 1923 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 

Control de 

calidad 

104 D Barcans Capellades, Maria 53 1917 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Repasadora 

123 H Galofré Isart, Jaime 14 1956 Primària Fca. Géneros de Punto 
Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 

Aprendiz de 

mecánico 

142 H Abadal Valls, José 22 1948 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Conometador 

175 H Vaquero Saez, Antonio 33 1937 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 

Administrativo 

Cronometedor 

90 H Cucurell Font, Miquel 41 1929 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 
Director 

142 H Abadal Pujol, Eduardo 49 1921 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 

Creaciones Michael S.A 

Piera (Can Aguilera) 

Encargado de 

almacen 

149 D Salvo Gimbernat, Natividad 43 1927 Primària Taller géneros de punto Cuenta propia Patrona 

93 D Tel Ariño, Melchora 55 1915 Primària 
Confección de prendas 

de vestir 
Cuenta propia Cosedora 

215 H Millaret Rigol, José 35 1935 Primària Fábrica de mosaicos 
Cuenta propia 

Esparraguera 
Patrono 

64 H Samsó Prat, Federico 56 1914 Primària Fábrica Ceramica Domingo Ventura Piera Entornador 

70 H Parcerisas Esteve, Jaume 57 1913 Primària Fábrica Ceramica Domingo Ventura Piera Ladrillero 

118 D Ventura Seuba, Carmen 47 1923 Primària Fca. DeTejidos de Enrique Cucurella Tejedor 
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Algodón 

52 H Cucurella Parcerisas, Ramón 25 1945 Batxillerat 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Enrique Cucurella Tejedor 

52 H Cucurella Parcerisas, Juan 38 1932 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Enrique Cucurella Tejedora 

4 D Rovira Casals, Rosario 42 1928 Primària Fca. Géneros de Punto Fàbrica del seu marit 
Jefe de 

Confección 

4 H Montserrat Pujol, Ramon 46 1924 Intendente Mecantil Fca. Géneros de Punto Fàbrica pròpia Patrón 

70 D 
Pacerisas Albert, Maria 

Antonia 
21 1949 Primària 

Fábrica Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A Enpaquetadora 

154 D Blanco Prat, Montserrat 25 1945 Primària 
Fábrica Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A Rosedora 

88 D Canals Parera, Josefa 34 1936 Primària 
Fabrica tornilleria 

metalica 
Forjas de Pierola S.A Peón especialista 

67 D Pujol Costa, Maria Rosa 38 1932 Primària 
Fábrica Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A Engrayentadora 

70 D Albert Torras, Angela 48 1922 Primària 
Fábrica Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A Rosedora 

154 H Sanz Parcerisas, Juan 3 1967 Primària 
Fábrica material 

electrico 
Forjas de Pierola S.A Plandiestra 

180 H Puig Darré, Francisco 22 1948 Primària Fábrica metalúrgica Forjas de Pierola S.A 
Obrero 

Especialista 

32 H Parramon Casanovas, José 24 1946 Primària 
Fca. De Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A 

Obrero 

Especializado 

34 H Flo Casanova, Juan 24 1946 Primària 
Fca. De Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A 

Encargado de 

Taller 

37 H Magdaleno Ruiz, Amador 26 1944 Primària 
Fca. De Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A 

Obrero 

Especializado 

8 H Rubio Garcia, Silvestre 32 1938 Primària 
Fca. Tornilleria 

Mecanica 
Forjas de Pierola S.A Oficial 2ª 
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106 H Vives Mora, Miguel 34 1936 Primària 
Fabricación material 

eléctrico 
Forjas de Pierola S.A 

Obrero 

Especializado 

17 H Rius Garbí, Juan 44 1926 Peritaje mecánico Fabricación material  Forjas de Pierola S.A   

67 H Jané Marcas, Emilio 47 1923 Primària 
Fábrica Material 

Electrico 
Forjas de Pierola S.A 

Especialista 

Maquinas 

97 H Fló Costa, Miguel 22 1948 Primària Fábrica Conservas 
Hero Alcantarilla S. A 

Barcelona 

Agente 

Comercial 

58 D 
Casanovas Farelo, Maria 

Carmen 
14 1956 Primària 3º curso libre 

Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Repasadora 

187 D Añe Casals, Isabel 20 1950 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Amudadora 

154 D Blanco Prat, Nuria 21 1949 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillera 

146 D Calaf Pujadó, Monserrat 28 1942 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedora 

58 D Farelo Blanco, Almesina 39 1931 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillera 

172 D 
Galcerán Parcerisas, 

Concepción 
39 1931 Primària 

Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillero 

116 D Junyent Isart, Teresa 40 1930 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedora 

166 D Martinez Sorroche, María 41 1929 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Repasadora 

9 D Molina Castillo, Antonia 43 1927 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillero 

134 D Gili Serra, Nieves 44 1926 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedora 

158 D Tranzo Lopez, Elvira 44 1926 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Repasadora 

92 D Soteras Farrés, Josefa 47 1923 Primària Fca. DeTejidos de Hijo M. Palomas CIA S.A Repasadora 
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Algodón 

133 D Parcerisas Cursellas, Teresa 49 1921 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Confección 

94 D Tel Ariño, Montserrat 50 1920 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillera 

187 D Casals Valls, Jacinta 50 1920 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedora 

138 D Esteve Pujol, Maria Dolores 54 1916 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Cosedora 

116 H Valls Junyent, Jaime 16 1954 Batxillerat 4º curs lliure 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedor 

6 H Garcia Mesas, Juan Antonio 17 1953 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Textil 

47 H Parcerisas Ter, Vicente 18 1952 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A 

Ayudante 

Contramestre 

10 H Calaf Pujadó, Miguel 33 1937 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedor 

105 H Gimenez Oliveras, Francisco 33 1937 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedor 

159 H Anglés Pous, José 34 1936 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Repasador 

75 H Cucurella Parcerisas, Enrique 35 1935 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Contramestre 

6 H Garcia Mesas, Juan 44 1926 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Tejedor 

150 H García Viñals, Pio 49 1921 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A 

Mediador de 

piezas 

92 H Sampere Farrés, José 54 1916 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillero 

153 H Artigas Serra, Arturo 60 1910 Primària Fca. DeTejidos de Hijo M. Palomas CIA S.A Revolvero 
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Algodón 

9 H Saumell Figueras, Miguel 63 1907 Sense instrucció 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A Camillero 

156 H Palomas Grifell, Marcelino 71 1899 Primària 
Fca. DeTejidos de 

Algodón 
Hijo M. Palomas CIA S.A 

Jefe 

Administrativo 

26 H Casals Castellá, Angel 48 1922 Primària 
Fabrica Hilados de 

Algodón 
Hilaturas Biltrga Igualada Mecánico 

193 D Termens Jorba, María Pilar 17 1953 Primària Fca. Géneros de Punto 
José Rovira Jorba 

Esparraguera 

Maquina 

Tricotosa 

182 D Rull Masegosa, Maria Dolores 14 1956 Primària 
Reparación de sacos 

usados 
Manuel Aguilar Cosedora 

127 D Sampere Closas, Mº Asunción 52 1918 Primària 
Confección y 

reparación sacos 
Manuel Aguilar Coseadora sacos 

161 D Raventós Valls, Dolores 53 1917 Primària 
Reparación de sacos 

usados 
Manuel Aguilar Cosedora 

161 H Raventos Valls, Juan 44 1926 Primària 
Reparación de sacos 

usados 
Manuel Aguilar Maneador sacos 

86 D Saumell Soteras, Francisca 15 1955 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Remalladora 

5 D Magdaleno Ruiz, Dolores 17 1953 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Remalladora 

130 D Esteve Junyent, Montserrat 19 1951 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Remalladora 

148 D Torrents Clarasó, Rosa María 19 1951 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Cosedora 

5 D Magdaleno Ruiz, Brigida 21 1949 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Remalladora 

111 D Sosa Gonzalez, Francisca 24 1946 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Bobinadora 

88 D Canals Parera, Mª Teresa 26 1944 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Remalladora 

6 D Mesas Garcia, Emilia 41 1929 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Cosedora 

28 D Flo Rafols, Concepción 48 1922 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Cosedora 

99 D Benrelé Badía, María 61 1909 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Cosedora 

172 H Pous Galcerán, Pascual 14 1956 
Comercio 1º curso, 

profesor particular 
Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Tejedor 
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86 H Saumell Figueras, Francisco 49 1921 Primària Fca. Géneros de Punto N. Salvo Gimbernat Tejedor 

220 D 
Munné Vicente, María 

Azuzena 
18 1952 Comercio teminado Fca. Géneros de Punto Nerra S.A Esparraguera Cosedora 

46 D Sorolla Subirana, Rosa 15 1955 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Remalladora 

41 D Sampere Casals, Mª Rosa 17 1953 Primària 
Confección Géneros de 

Punto 
Ramon Montserrat   

47 D Parcerisas Ter, Maria Teresa 17 1953 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

3 D 
Valls Tutusaus, Maria 

Concepción 
18 1952 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cortadora 

95 D Feixas Domenech, Nuria 18 1952 Batxillerat 2n curs Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Ramalladora 

49 D Cursellas Valls, Adela 20 1950 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cortadora 

80 D Benet Seuba, Maria Teresa 20 1950 Batxillerat 2n curs Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Ramalladora 

153 D Artigas Casals, Concepción 26 1944 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

8 D Rubio Cuevas, Enriqueta 29 1941 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

45 D 
Casanovas Cursellas, Maria 

Montserrat 
34 1936 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedora 

162 D 
Junyent Carcasona, Mª 

Teresa 
35 1935 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

46 D Subirana Isart, María 36 1934 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

62 D Valls Julia, Maria Lourdes 36 1934 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat   

49 D Valls Vidal, Asunción  45 1925 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Remalladora 

96 D Cucurella Valls, Nuria 47 1923 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

80 D Seuba Almirall, Natividad 48 1922 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Planchadora 

135 D Muntané Carreras, Rosa 49 1921 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat 
Cosedora a 

maquina 

64 D Valls Pach, Magdalena 53 1917 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Repasadora 

96 D Isart Vergés, Angela 53 1917 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Cosedora 

113 D Pujol Samsó, Mª Lourdes 55 1915 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat 
Maquina 

Owerlock 
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23 D Domenech Casals, Francisca 60 1910 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Talladora 

108 H Fabrés Esteve, Fernando 27 1943 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedor 

111 H Pujol Isart, Juan 31 1939 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedor 

56 H Mora Pujol, Jaime 38 1932 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedor 

2 H Valldosera Casanovas, Jaime 52 1918 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedor 

126 H Fabrés Valldorsera, Daniel 56 1914 Primària Fca. Géneros de Punto Ramon Montserrat Tejedor 

28 H Barranco Flo, Eugenio 19 1951 Ingeniero Tecnico Fca. De Automoviles SEAT Barcelona 
Oficial 1ª 

Ajustador 

216 H Solé Camps, Antonio 44 1926 Primària Hilaturas y Tejidos 
Sociedad anonima tejido 

Esparraguera 
Auxiliar butanero 

134 H Casals Gili, Miguel 17 1953 Primària Fca. Géneros de Punto Sole Moucumill Igualada Tejedor 

93 D Ponnou Tel, Isabel 26 1944 Batxillerat 3r curs 
Confección de prendas 

de vestir 
Taller de su madre Remalladora 

81 D Benet Valls, Rosario 34 1936 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Urdidora 

11 D Pallerols Galcerán, Josefa 38 1932 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Tejedora 

128 D Irauzo Lopez, Mercedes 38 1932 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Amudadora 

1 D Pons Jorba, Elvira 56 1914 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Tejedora 

30 D Bartroli Pons, Rosa 59 1911 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Cosedora 

56 D Pujol Rafols, Maria 61 1909 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Tejedora 

136 D Fajardo Esteve, Montserrat 62 1908 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Cosedora 

147 H Isart Isart, José 42 1928 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L Director gerente 

133 H Ortiz Angles, Juan 56 1914 Primària Fabrica tejidos rizo Textil Isagar, S.L 
Tejedor 

Profesional 

 

Font: AMHP,  padró municipal d’habitants de 1970. 


