Centre Cívic

L’Elèctric

Quatre pistes per descobrir el

Centre Cívic L’Elèctric
En tren cap al Vallès
El que avui coneixem com els Ferrocarrils de la Generalitat va néixer
el 1863 com una línia ferroviària que enllaçava Barcelona i Sarrià.
La prolongació d’aquesta línia cap al Vallès la va proposar l’enginyer
Carles Emili Montañés, que va obtenir-ne la concessió l’any 1910.
Montañés tenia el suport del financer nord-americà Frederick Starck Pearson,
que va ser l’impulsor de l’electrificació a Catalunya.

El restaurant L’Elèctric
Encara no hi havia ni tren quan, el 1912, el rei Alfons XIII va venir a Barcelona a inaugurar
un restaurant que havia edificat, a tocar de la futura estació, l’arquitecte Fernando Móner.
Era un establiment ben singular per a aquella època: la calefacció i la cuina
funcionaven exclusivament amb electricitat, i d’aquí li venia el nom de L’Elèctric.
El 1916 es va inaugurar el tram de ferrocarril entre Sarrià i les Planes i, l’any següent, el tram les
Planes-Sant Cugat. Aprofitant l’obertura d’aquesta línia, L’Elèctric es va tornar a inaugurar el 1917.

De La Canadenca a FECSA
Antoni Catasús, que tenia la concessió del bar-restaurant, va fer-hi reformes l’any següent
i hi va afegir una galeria a la façana nord, segons el projecte del mestre d’obres Josep Masdeu.
La propietària de l’edifici era l’empresa Barcelona Traction, Light and Power Company
(més coneguda com «La Canadenca»), que va fer fallida el 1952.
Aleshores, una empresa elèctrica fundada pel financer Joan March es va
quedar l’edifici: era Fuerzas Eléctricas de Catalunya S.A. (la futura FECSA).
A la dècada dels setanta, però aquest local que havia estat un estendard
de la modernitat elèctrica va quedar gairebé abandonat.

Neix el Centre Cívic L’Elèctric
L’antiga Corporació Metropolitana de Barcelona va expropiar la propietat a la família March
i els veïns i veïnes de la zona van començar a reclamar l’ús públic de l’immoble.
Entre el 1985 i el 1987, els arquitectes Francesc Pernas i Joaquim Galí
van dirigir la remodelació de l’edifici, que es va obrir com a local social.
El juliol del 2002 es va inaugurar finalment el Centre Cívic L’Elèctric.
Per recordar els vells temps, és imprescindible visitar la sala de reunions del Centre,
on fa cent anys hi havia les cuines elèctriques de l’antic restaurant.

