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i que aquests interessos van 
continuar sobrevolant el litoral 
barceloní. Amb el declivi de 
la indústria tradicional del 
Poblenou d’ençà la crisi ener
gètica de 1973 i la integració 
d’Espanya al Mercat Comú 
Europeu (1986), les fàbriques 
i tallers començaren a tancar, 
amb la consegüent degradació 
del barri.
Afeblides l’activitat industrial 
tradicional i la seva cohesió 
social, la pugna pel territori 
esdevingué desigual. Nous 
plans urbanístics es consoli

daren definitivament amb 
l’empenta de les reformes 

iniciades amb motiu 
dels Jocs Olímpics 

de 1992. El decli
vi del Poblenou 

tradicional i el 
tancament de 
Can Girona 
MACOSA van 

ser sincrònics, 
en un procés 

urbanístic, social i 
econòmic que despla

çà el pòsit perifèric del 
Poblenou per una nova 

centralitat barcelonina.

de capital financer, tenir in
fluència política i instal·lar la 
fàbrica en un espai econòmic 
estratègic. Entre 1859 i 1981 
la superfície de la fàbrica 
va passar de 10.000 m2 a 
117.048 m2, i el nombre de 
treballadors, de 50 a 1.300.
L’empresa va construir els 
primers carrils de ferrocarril 
fets a Espanya i estructures 
de ferro per a grans projectes 
arquitectònics. El 1881, cer
cant una major especialització, 
els Girona, el Grup Baucells i 
Gallisà i altres petits accionis
tes fundaren Material para Fe
rrocarril y Construcciones SA. 
Es van millorar els processos 
industrials i la tecnologia, al
hora que ampliaren les instal
lacions per construirhi grans 
naus. La neutralitat d’Espanya 
a la Primera Guerra Mundial 
(19141918) suposà el seu 
creixement i consolidació, la 
qual cosa facilità que durant 
els anys vint l’empresa liderés 
el sector en el procés d’elec
trificació, industrialització i 
modernització del país.

Amb l’adveniment de la Sego
na República l’any 1931, les 
lluites i conquestes del movi
ment obrer es van consolidar, 
i es milloraren els sous i les 
condicions laborals. Durant la 
Guerra Civil, Can Girona es va 
col·lectivitzar i passà a formar 
part de les indústries al servei 
de la producció de material de 
guerra.
Finalitzada la guerra, la fàbrica 
fou retornada als seus propie
taris. El 1947, l’empresa  
es va fusionar amb la valencia
na Construcciones Devis, SA, i 
va passar a anomenarse Mate
rial y Construcciones, SA (MA
COSA). A finals de la dècada 
dels cinquanta i fins a l’esclat 
de la crisi energètica mundial 
i la incorporació d’Espanya al 
Mercat Comú Europeu, MA
COSA tornà a viure moments 
d’expansió. A l’abril de 1989, 
MACOSA cedí els seus actius i 
la seva plantilla a Mediterránea 
de Industrias del Ferrocarril, 
SA (MEINFESA). El 1990, 
MACOSA intercanvià accions 
amb GECAlstom Ibérica, SA, 

la política, i deixà en mans 
dels seus germans Ignasi 
(18241889), Jaume (1826
1907) i Casimir (18341909) 
els negocis familiars. Entre 
1876 i 1877 va ser alcalde de 
Barcelona. La seva influència 
política i econòmica li va per
metre participar activament en 
els àmbits culturals del país. 
Va presidir l’Ateneu Barcelonès 
en dues ocasions; va fundar 
la Cambra de Comerç, Indús
tria i Navegació de Barcelona 
(1886), i també va ser comis
sari de l’Exposició Universal 
de Barcelona de 1888. Com 
a mecenes va participar, entre 
d’altres, en la restauració de la 
façana de la catedral de Barce
lona i en la reconstrucció del 
Gran Teatre del Liceu. 
Jaume Girona Agrafel va par
ticipar, des de Madrid, en la 
constitució de grans empre
ses, com ara Altos Hornos de 
Vizcaya o la Compañía General 
de Tabacos de Filipinas. Pel 
que fa a Ignasi i Casimir Giro
na, van centrar la seva activitat 
a reforçar els projectes empre
sarials, en particular el de Can 
Girona. Joan Girona Vilanova 
(18591950), fill d’Ignasi, es 
va fer càrrec de la gerència de 
l’empresa durant 67 anys, i va 
serne el president d’honor fins 
a la seva mort. El 1947, els 
seus successors van constituir, 
amb altres socis, Material y 
Construcciones SA (MACOSA).

multinacional francobritànica, 
de manera que es creà MEIN
FESA. El 1994 s’abandonaren 
els terrenys del Poblenou i 
l’empresa s’instal·là a Santa 
Perpètua de Mogoda, després 
de la fusió prèvia amb l’altra 
gran empresa metal·lúrgica ca
talana, La Maquinista Terrestre 
i Marítima.

trucció de carrils i d’estructu
res metàl·liques.
1881. Amb la creació de Ma
teriales para Ferrocarriles y 
Construcción SA, esdevé la 
segona empresa metal·lúrgica 
de Catalunya, després de La 
Maquinista Terrestre i Maríti
ma.
1882. S’estableix el taller de 
construcció de cotxes de va
gons per a ferrocarrils. S’inicia 
l’electrificació de la fàbrica.
1888. A l’Exposició Universal 
de Barcelona l’empresa exposa 
la seva capacitat industrial. 
Manuel Girona és el comissari 
de l’Exposició.

1890. L’empresa desisteix de 
disposar d’alts forns per fer el 
procés del ferro i passa a uti
litzar ferralla del país i lingots 
de ferro del País Basc.
1897. Construeix més d’un 
miler de vagons ferroviaris per 
a la Península i ultramar.
1899. Juntament amb la fà
brica Rivière, són les dues 
úniques empreses grans del 
metall a Sant Martí de Proven
çals.
1904. És la desena empresa 
de Sant Martí de Provençals, 
i la primera del sector metal
lúrgic. Proporciona pràctica
ment la totalitat del material 
mòbil per a ferrocarrils i tram
vies d’Espanya.
1907. L’empresa inicia la pro
ducció d’acer.
1914-1918. La neutralitat 
d’Espanya a la Gran Guerra 
permet un període d’expansió 
de l’empresa.
1926-1936. Fruit del procés 
d’electrificació del transport, 
l’empresa construeix 7.126 

vagons, 1.321 furgons i 214 
cotxes.
1928. Es posa en marxa un 
segon forn Martin Siemens 
de 35 tones per produir acer 
bàsic, i nous tallers per a la 
producció de moles, destina
des a materials ferroviaris i 
automòbils.
1929. En el procés d’electri
ficació del transport públic 
a Barcelona, es construeixen 
1.600 cotxes per a ferrocarril 
i tramvia, i 18 vagons per a 
ferrocarrils.
1936. Can Girona és col
lectivitzada i reconvertida en 
indústria de guerra. El 1939, 
amb la victòria de les tropes 
franquistes, l’empresa és retor
nada als seus propietaris.
1939-1940. Tot i la recessió 
econòmica que viu el país, 
l’empresa produeix 1.507 
vagons, 63 cotxes i 63 loco
motores.
1947. L’empresa es fusiona 
amb Construcciones Devis, SA, 
de València, i passa a ser Ma

cines ambulants del servei de 
correus.
1897. Produeix 160 tramvies 
per a Tramvies de Barcelona.
1901. Fabrica cotxes per al Fu
nicular del Tibidabo, i tramvies 
elèctrics per a Madrid.
1903. Construeix el pont de 
ferro sobre el riu Segura, Múr
cia.
1926. Fabrica les escales me
càniques de Can Jorba.
1929. Confecciona l’estructura 
de ferro de l’estació de França.
1931. Fabrica l’estructura de 
ferro de la torre de Sant Se
bastià, al port de Barcelona.
1936. Els obrers de Can Girona 
improvisen vehicles blindats 
per defensar la Segona Repú
blica.
1954. Confecciona l’estructura 
metàl·lica de Galerías Precia
dos de Madrid.

vagons per a transport de 
líquids i gasos, vagons porta
contenidors…
Components: portes i finestres, 
enganxalls, reguladors de fre, 
molles i ballestes.

2. Transport de persones
Escales mecàniques
Passadissos i rampes mòbils
Passarel·les d’accés a vaixells 
i avions
Telefèrics

3. Equips industrials
Obres hidràuliques: comportes, 
canonades forçades, turbines 
hidràuliques, vàlvules…
Construccions metàl·liques: 
caldereria, indústria petroquí
mica, dipòsits de pressió, naus 

industrials, centrals tèrmiques 
i nuclears, ponts per a fer
rocarrils i carreteres, passos 
elevats, torres metàl·liques, 
estructures singulars, magat
zems autoportants…
Manutenció: grues portuàri
es, ponts, pòrtics i especials, 
màquines per a càrrega i des
càrrega de vaixells, apiladores, 
parcs de minerals…
Maquinària: reductores, tritu
radores, molins…

4. Siderúrgia
Acereria, laminació, foneria…

Què es 
produeix a 
Can Girona 
MACOSA?
1. Material ferroviari
Locomotores
Passatgers: cotxes de passat
gers, cotxes llit, cotxes restau
rant, cotxes de socors, cotxes 
de correu, furgons, unitats de 
metro de transport urbà…
Mercaderies: vagons de caixa 
telescòpica, vagons tancats, 
vagons plataforma, vagons 
tremuja, vagons especials,  

Can Girona MACOSA,  
les xifres d’una indústria 
metal·lúrgica capdavantera

La família 
Girona, un 
model de 
lideratge 
social
Originaris de Tàrrega, els Gi
rona arribaren a Barcelona a 
principis del segle xix, i en poc 
temps esdevingueren una de 
les famílies més rellevants del 
país i paradigma d’una nova 
burgesia nodrida de l’economia 
industrial i financera. 
El patriarca, Ignasi Girona 
Targa (17811867), va fundar 
a Barcelona un entramat d’em
preses i interessos financers i 
polítics, amb l’empresa Girona 
Hermanos y Compañía com 
a punt de partida. El seu fill 
Manuel Girona Agrafel (1817
1905) s’erigí en dirigent del 
grup familiar; establí enllaços 
comercials arreu del país i 
constituí el Banc de Barcelo
na. Assolits aquests objectius 
empresarials, Manuel Girona 
va centrar la seva activitat en 

L’origen 
industrial del 
Poblenou
Barcelona, amb l’enderroc de 
les muralles (18541873), va 
disposar per a la seva expansió 
d’una extensa plana delimita
da pels rius Llobregat i Besòs. 
El Poblenou, situat al sud 
de Sant Martí de Provençals, 
esdevingué una àrea prioritària 
per a l’assentament industrial 
gràcies a la seva ubicació, 
amb abundància d’aigua 
i proximitat al port de 
Barcelona, i pel fet de 
disposar del ferro
carril arran de la 
costa. L’any 1899 
el Poblenou ja era 
l’àrea amb més 
concentració indus
trial de Catalunya, i 
s’erigia en paradigma de 
barri treballador i popular, 
amb grans fàbriques i petits 
tallers que cohabitaven amb 
els habitatges dels treballadors 
i amb els comerços del barri. 
Si a mitjan segle xix la dis
puta per l’ocupació del Po
blenou es va dirimir entre l’ús 
residencial o industrial del 
territori, des dels anys seixan
ta, s’apunten nous interessos 
vinculats al sector de serveis i 
a l’economia de l’especulació 
del sòl. El 1965, interessos 
privats promocionaren una 
reforma urbanística, conegu
da com el Pla de la Ribera, 
que aspirava a transformar el 
litoral barceloní en una zona 
residencial i turística, alhora 
que preveia la construcció 
d’una autopista que envaïa el 
nucli del Poblenou. Protestes 
veïnals i dificultats financeres 
desbarataren el projecte, tot 

Can Girona 
s’instal·la al 
Poblenou
Can Girona MACOSA ha estat 
un dels màxims exponents de 
la metal·lúrgia de transforma
ció de Catalunya. El seu origen 
es remunta a l’any 1857, amb 
la creació de la Ferreria Barce
lonesa, en funcionament fins 
a 1861, quan fou controlada 
per Ignasi i Casimir Girona, 
que la batejaren amb el nom 
de Ferreria Nostra Senyora del 
Remei. Ocupava uns terrenys 
al sud del Poblenou, arran de 
costa, en direcció al Besòs, 
una àrea d’horts i camps que 
ràpidament ocuparien també 
altres indústries i tallers.
L’èxit empresarial de Can 
Girona es va fonamentar en 
estratègies empresarials lúci
des: apostar per la fabricació 
de material ferroviari, disposar 

Can Girona macosa  
Una empresa emblemàtica del metall

Festa Major del Poblenou, 1946. 
Sales. AHPN.

Retrat de Manuel Girona, 1888. AGFB.

Imatge del catàleg de producció de  
Can Girona MACOSA, 1984. 

Secció de foneria de l’empresa.  
Pintura de J. Acebedo. 

Vistes aèries del Poblenou. Senyalada, l’empresa Can Girona MACOSA. 
Arxiu AGBAR i ICGC.

Portada de la publicació de l’empresa 
Vida y Trabajo, 25 (1957). 

Torre de destil·lació d’una fàbrica del 
complex químic de Tarragona, 1983. 

Interior de la Galeria de 
Màquines. Diari Oficial  
de l’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888. AGFB.

Escales mecàniques de 
l’estació de ferrocarril de 
Chamartín (Madrid), 1979. 

Anunci publicitari de Can Girona 
MACOSA, 1970. AGFB.

Vista panoràmica dels tallers de  
Can Girona MACOSA, 1890. ANC.

Mercat del Born de Barcelona.  
Diari Oficial de l’Exposició Universal  
de Barcelona de 1888. AGFB.

Fet a Can Giro na 
MACOSA
1877. L’empresa proveeix 
materials a La Maquinista 
Terrestre i Marítima per a la 
construcció de l’estructura de 
metall del Born de Barcelona.
1881. Fabrica les estructures 
metàl·liques per a l’antiga 
estació de tren de Vigo. 
1888. Fabrica les estructures 
metàl·liques per a l’Hotel 
Internacional, Exposició Uni
versal de Barcelona de 1888, 
obra de Lluís Domènech i 
Montaner.
1888. Fabrica l’estructura de 
ferro de la Galeria de Màqui
nes de l’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888.
1889. Crea el pont de ferro 
sobre el riu Henares.
1890. Fabrica les estructures 
metàl·liques de l’antiga estació 
de tren de Cadis.
1891. Fabrica 70 cotxes d’ofi

terial y Construcciones, SA 
(MACOSA). A les instal
lacions de Barcelona, s’hi  
sumen les de València i 
Alcázar de San Juan.
1954. Macosa és una de les 
tres empreses siderúrgiques 
més importants de Catalunya, 
juntament amb Torras Herre
ría i Alts Forns de Catalunya.
1957. Superada l’etapa de 
l’autarquia econòmica i 
política, s’inicia un període 
de gran d’expansió de Can 
Girona.
1963. Ocupa l’onzè lloc entre 
les cent primeres empreses 
de Sant Martí de Provençals, 
i el quart lloc entre les em
preses metal·lúrgiques, darre
re de Motor Ibèrica, Hispano 
Olivetti i ENASA.
1973. Davant la crisi energè
tica global, l’empresa aposta 
per l’exportació dels seus pro
ductes. Prop d’un 25 % de la 
producció es destina a països 
com Iugoslàvia, Nigèria, Iran, 
Brasil o Nicaragua.

1978. La meitat dels con
tractes es corresponen amb 
operacions a l’estranger.
1981. L’empresa es troba 
entre les deu primeres 
empreses exportadores del 
país, però no pot superar la 
crisi econòmica. S’apaguen 
els trens de laminació.
1983. S’han produït uns 
ingressos totals de 12.706 
milions de pessetes. El 
sector ferroviari, sempre 
preponderant, absorbeix el 
80 % de la producció.
1986. Amb l’ingrés d’Es
panya a la Comunitat Eco
nòmica Europea, el Govern 
aprova el Pla de Reconver
sió Siderúrgic. MACOSA es 
veu incapaç de competir 
en el mercat europeu. 
Augmenten els expedients 
reguladors de feina per als 
treballadors i es planifiquen 
els primers plans de fusions 
empresarials, que portarien 
al tancament de l’empresa 
l’any 1993.

1955. Produeix les estructu
res per al pantà de Sau.

1956. Fabrica grues del port 
de Barcelona.

1970. Construeix la central 
tèrmica de Sant Adrià de 
Besòs.

1972. Confecciona l’estruc
tura metàl·lica de la coberta 
del pavelló del Club Joventut 
Badalona.

1972. Produeix locomotores 
dièsel elèctriques GM per al 
Brasil i locomotores MACOSA 
MAN per a Iugoslàvia.

1975. Fabrica les estructu
res metàl·liques de l’edifici 
de la seu de Banca Catalana 
a la Diagonal de Barcelona.

1981. Produeix trens dièsel 
sèrie 592 per a RENFE.

1983. Fabrica cotxes via per 
a Ferrocarrils de Catalunya.

1857. Ignasi i Casimir Girona 
constitueixen a Sant Martí de 
Provençals la Ferreria Nostra 
Senyora del Remei.
1866. L’empresa produeix 
3.000 tones de ferro.
1870. L’empresa fabrica 500 
productes diferents. Per fer 
front a la competència, inicia 
un procés d’especialització.
1871. Produeix 8.000 tones 
de ferro anuals en forma de 
tota mena de peces metal
lúrgiques.
1877. Ocupa el lloc 27 entre 
les 50 primeres empreses de 
Sant Martí de Provençals. És 
la primera foneria en la cons

Museu d’Història de Barcelona
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona
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La fàbrica, insígnia 
d’un nou paisatge
La fàbrica va ser l’emblema 
del nou paisatge industrial 
sorgit arran de la revolució 

industrial a la Catalunya 
del segle xix. S’erigeix com 
l’espai arquitectònic on 
s’elaboren i transformen els 
productes i on els obrers 
aporten la mà d’obra a uns 
modes de producció que pro
mouen la mecanització i l’ús 
intensiu de matèries primeres 
i noves tecnologies motrius. 
La fàbrica, però, és també un 
espai de relacions humanes 
i socials, bressol d’un movi
ment obrer que es fonamenta 
en la defensa dels drets dels 
treballadors. Les fàbriques 
són com un nou món que 
revoluciona la producció dels 
articles i transforma l’entorn 
territorial i les relacions so
cials.

El ferrocarril, motor 
de la revolució 
industrial
La primera línia de tren d’Es
panya s’inaugurà el 28 d’oc
tubre de 1848 i travessava 
el Poblenou pel litoral en el 
seu recorregut de Barcelona a 
Mataró. L’any 1886, 29 anys 
després de la fundació de 
Can Girona, s’obrí la primera 
estació al Poblenou, al costat 
mateix de l’empresa i amb 
enclavament elèctric des de 
1907. La posició estratègica 
d’aquesta estació és clau 

per comprendre el vincle 
d’interessos existent entre 
la producció de Can Girona 
Macosa i la construcció de 
la xarxa ferroviària del país. 

Des de finals dels anys vint, 
amb l’electrificació del trans
port urbà, l’empresa proveí 
de tramvies i metropolitans la 
ciutat.

La xemeneia,  
senyal de MACOSA
La xemeneia de MACOSA 
s’alça al carrer de Llull com 
a testimoni d’aquell paisatge 
industrial que fou el del Poble
nou fins a finals del segle xx. 
Aquest element arquitectònic 
fou sinònim d’innovació, tre
ball, avenç econòmic i també 
de sorolls i fums contaminants. 

Centenars de xemeneies d’in
dústries i tallers configuraven 
el perfil industrial i urbanís
tic del barri, i esdevenien 
punts de referència per als 
veïns i per als treballadors. De 
65,35 m d’alçària, va ser l’últi
ma construïda a Sant Martí de 
Provençals, a la dècada dels 
cinquanta, i la primera cons
truïda amb peces de formigó.

La Torre de les Aigües 
del Besòs
La Torre de les Aigües del Be
sòs, de la Companyia General 
d’Aigües de Barcelona, va ser 

concebuda per captar l’aigua 
del riu Besòs i proveir la Ciutat 
Comtal. Projectada l’any 1882 
per l’arquitecte Pere Falqués, 
fa 63 m d’alçària per 12 de 
diàmetre. L’aigua obtinguda, 
però, no reunia les condicions 
necessàries per al consum, i 
l’any 1920, Can Girona va ad
quirir la Torre per ferne servir 
l’aigua amb finalitats industri
als. La Torre de les Aigües es 
va salvar de l’enderroc l’any 
1990, i actualment acull un 
mirador i un espai cultural, i, 
en un futur pròxim, albergarà 
un centre d’interpretació sobre 
el seu passat industrial.

Els habitatges  
de MACOSA
Una de les principals mancan
ces de la població durant la 
postguerra (19401956) va ser 
l’habitatge. Aquesta situació 
s’agreujà a les grans ciutats 
per la forta immigració proce

dent d’àrees rurals. Les grans 
empreses, en connivència amb 
l’aparell de propaganda del 
règim franquista, iniciaren la 
construcció d’habitatges per 
als seus treballadors.
L’any 1957 s’inauguraren els 
pisos que Macosa construí 
al carrer de Llull, davant les 
instal·lacions de la fàbrica: 
vuitanta habitatges de 60 m2, 
amb tres dormitoris, cuina, 
bany, guardaroba i rebost. A 
la planta baixa s’hi va ubicar 
l’economat. L’any 2007 s’en
derrocaren; els seus habitants 
van rebre un pis de protecció 
oficial al mateix carrer de Llull.

L’escola d’aprenents  
de MACOSA
La manca de mà d’obra qualifi
cada dificultava la bona marxa 
de tallers i indústries. Acabada 
la Guerra Civil espanyola, em
preses i Govern van intensificar 
polítiques per crear centres 
de formació professional. L’es
cola d’aprenents de Macosa 
començà a funcionar el 1949 
amb la voluntat de formar 
treballadors per als oficis del 
metall. Un cop els alumnes 
finalitzaven els estudis, dispo

saven de la titulació d’oficial 
de tercera. Des de mitjan anys 
seixanta, amb la incorporació 
de noves generacions d’ins
tructors, l’escola esdevingué 
també un àmbit d’aprenentat
ge clandestí de sindicalisme 
de classe. Si l’objectiu empre
sarial fou el de formar tècni
cament els treballadors i asse
gurarse’n la fidelitat laboral, 
l’escola d’aprenents va servir 
també per cohesionar amistats 
i consciència de classe entre 
els futurs treballadors.

Els treballadors  
i treballadores
Des dels inicis de la revolució 
industrial, els treballadors de 
les fàbriques s’organitzaren per 
reclamar salaris i condicions 
laborals dignes. Els obrers 
disposaven d’una legislació 
restrictiva quant als seus drets 
laborals i socials, i la forta mi
gració del món rural cap a les 
ciutats accelerà la degradació 
de les condicions de vida del 
nou proletariat. Aquests nou
vinguts a les ciutats, homes 
i dones lliures, van trobar, a 
les fàbriques i als barris, nous 
espais de socialització. Consci
ència de classe i organització 
van ser el pal de paller del 
nou moviment obrer, una lluita 
per assenyalarse socialment 
i assolir, com feia la burgesia, 
rellevància com a nous actors 
de la història contemporània.

A Can Girona 
MACOSA, les dones 
treballadores surten  
a la llum
Les dures condicions laborals 
del metall van determinar que 
els homes fossin la mà d’obra 
predominant al sector. Amb 
els anys, però, l’especialització 
del treball va propiciar l’entra
da de les dones treballadores 
a les fàbriques. Les feines de 
tapisseria, al sector de fus
teria i d’engalavernament de 
vagons, acolliren les primeres 
dones a les naus industrials 
de Macosa. Ja d’ençà dels 
anys vint, les dones s’havien 
incorporat a les oficines de 
l’empresa i van esdevenir 
també les responsables de les 
tasques de neteja de les instal
lacions i del bon funcionament 
dels menjadors dels treballa
dors. Tanmateix, cal fer aflorar 
el paper de les dones dels 
treballadors en les lluites del 
moviment obrer, com a pal de 
paller de l’organització familiar 
i com a activistes infatigables 
en els àmbits de la resistència 
i la mobilització.

El món del treball.  
La seguretat i la 
higiene laborals
A Can Girona Macosa, no no
més la manipulació del ferro a 
altes temperatures comportava 
riscos per a la salut. La inhala
ció de gasos (sílice i amiant), 
la contaminació auditiva pel 
soroll de les màquines o l’ús 
de moles i altres eines sovint 
provocaven lesions i nombro
sos accidents laborals, alguns 
de mortals, que evidenciaven 
que a la fàbrica les condicions 
en matèria de seguretat i higi
ene van ser sempre precàries. 
La seguretat i higiene laborals 
foren reivindicacions perma
nents de la lluita sindical a 
Can Girona Macosa.

Víctimes de l’amiant i 
de la sílice, una lluita 
que perdura
Malgrat l’existència, des de 
1949, d’ordinacions que 
alertaven de la perillositat de 
la inhalació de l’amiant o la 
sílice, a Macosa s’hi treballa
va sense que es prengués cap 
mesura de seguretat. Davant 
la impunitat dels responsa
bles, els antics treballadors 
de Macosa encara avui es 
mobilitzen i cursen denúncies 
davant els tribunals en defen
sa dels afectats i denunciant 
les morts que es continuen 
produint per causa d’aquestes 
inhalacions tòxiques.

La força dels 
treballadors  
i treballadores  
de  Can Girona  
MACOSA
L’esdevenir de la revolució in
dustrial va anar lligat a noves 
relacions personals i socials. 
En el nou espai de treball –la 
fàbrica–, les condicions labo
rals i salarials van assenyalar 
les relacions entre patrons i 
treballadors. La lluita va néi
xer sempre de reclamacions 
concretes, i l’organització 
dels treballadors va trigar a 
consolidarse. La reivindicació 
de l’horari laboral de vuit ho
res, l’assignació de sous dig
nes i la seguretat van ser les 
reivindicacions constants dels 
treballadors de Can Girona 
Macosa. Després, durant les 
lluites, van reclamar el dret a 
l’organització i a la constitu
ció de sindicats.

1945. Tot i la repressió sin
dical i política, es manté la 
presència de la CNT, la UGT i 
el PSUC a la fàbrica.
1947. Els treballadors paralit
zen la fàbrica per denunciar 
la supressió o limitació del 
plus contra la carestia de la 
vida.

1949. Els treballadors recu
llen signatures en defensa 
d’una prima de 500 pessetes.

1950. A les elec
cions sindicals de 
1950 a Can Girona, 
la cèl·lula comunis
ta del PSUC promou 
una candidatura 

amb dos obrers del partit. La 
direcció de l’empresa es veu 
obligada a intervenir en els re
sultats per evitarne l’elecció.
1951. Els treballadors de Can 
Girona participen en la vaga 
dels tramvies de 1951.
1956. Macosa participa en la 
primera mobilització unitària 
en defensa d’un salari mínim 
vital i d’una jornada laboral 
de vuit hores. Les aturades 
són parcials, intercalades 
amb vagues de braços cai
guts. S’assoleixen concessi
ons per part de l’empresa.
1958. Té lloc una vaga en 
solidaritat amb els miners 
asturians.

1959. Es duen a terme pro
testes a la fàbrica contra 
la pretensió de retallar els 
salaris.
1962. Es produeixen vagues 
en solidaritat amb els miners 
asturians i en defensa d’un 
salari mínim de 125 pes
setes. Són acomiadats sis 
treballadors de cada secció 
de treball.
1964. Es constitueix la prime
ra Comissió Obrera estable a 
Can Girona.
1970. A l’octubre, es produ
eixen vagues. L’empresa aco
miada quaranta treballadors, 
i desmunta tota la Comissió 
Obrera clandestina.
1971. Té lloc una divisió dels 
treballadors davant les elec
cions sindicals. Els partidaris 
del boicot s’imposen.

1972-1973. Es publica Uni-
dad y Lucha en MACOSA, 
premsa dels obrers de la 
fàbrica.
1976. Ressorgeix el moviment 
obrer a Macosa. S’organitza 
el Consell de Delegats, esco
llit de manera democràtica i 
directa. L’acomiadament de 
treballadors provoca l’aturada 
de l’empresa i la posterior 
readmissió dels acomiadats.
1977. Té lloc una dura vaga 
pel conveni i l’amnistia la
boral.
1977. S’afilien als sindicats 
democràtics 1.400 dels 
1.800 treballadors. Se cele
bren les primeres eleccions 
sindicals lliures. Té lloc una 
vaga indefinida per un conve
ni just.
1978. El comitè d’empresa 
negocia el primer conveni. 
Té lloc una gran mobilització 
pels carrers del Poblenou i de 
Barcelona, i una vaga, que va 
durar 21 dies. S’aconsegueix 
l’amnistia laboral per als 
treballadors acomiadats per 
motius de lluita sindical entre 
els anys 1962 i 1970.
1980. En aquesta dècada 
s’inicien els expedients de 
regulació de treballadors. El 
primer ERO suposa la mobi
lització i la vaga dels treba
lladors.

1986. En el marc de la incor
poració d’Espanya a la CEE, 
el Govern espanyol presenta 
el Pla de Reconversió de la 
Siderúrgia, amb l’objectiu 
de reduir costos i tancar 
instal·lacions. A Macosa 
augmenten els expedients de 
regulació.
2015. A la restaurada Torre 
de les Aigües s’hi col·loca 
una placa en homenatge a 
tots els treballadors morts o 
que emmalaltiren a causa de 
l’amiant.

Can Girona macosa: la fàbrica
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ESTADÍSTICA DE 
TREBALLADORS 
DE MACOSA

Practicants          Llicenciats          Peons           Enginyers         Subalterns          Pèrits         Administratius          Tècnics         Especialistes         Obrers

4       6      12        21          47              48               113                            278                                  540                                                 643

RECURSOS HUMANS A CAN GIRONA, 1980RECURSOS HUMANS A CAN GIRONA, 1980

Lluites del moviment 
obrer a Can Girona 
MACOSA
1872. La fàbrica tanca 
per la mobilització 
obrera que reivindica la 
jornada laboral de vuit 
hores.
1890-1893. Hi ha con
flictivitat obrera per la 
celebració del Primer 
de Maig
1902. Al febrer se cele
bra una vaga general, 
derivada de la vaga ge
neral metal·lúrgica del gener.
1909. Setmana Tràgica. Els 
obrers de la fàbrica participen 
en les revoltes del Poblenou. 
Els Girona tanquen la fàbrica 
tres mesos.
1910. Seguint les consignes 
de la Unió d’Obrers Metal
lúrgics, els treballadors de 
Can Girona fan vaga més de 
dos mesos.
1913. Es duen a terme mo
viments vaguístics del sector 
metal·lúrgic per una jornada 
laboral més curta i la supres
sió del preu fet.
1914. Obrers de Can Girona 
participen a Barcelona en el 
Primer Congrés de la Federa
ció Regional Catalana de Sin
dicats Obrers Metal·lúrgics.
1919. Anarquistes atempten 
contra un encarregat de Can 
Girona en resposta a l’atemp
tat contra el cenetista Pere 
Masón.
1920. Té lloc una vaga general 
del ram del metall.
1922. El Sindicat Lliure entra 
a l’empresa. El 24 de juliol és 
assassinat l’anarquista Diego 
Codina Díaz. Els treballadors 
de Can Girona fan vaga en se
nyal de protesta. L’11 d’agost 
és assassinat Josep Solanas 
Bofill, fonedor i dirigent de 
la CNT. Les manifestacions i 
vagues a la fàbrica provoquen 
esclats de violència.

1931. Amb la Segona Repúbli
ca Espanyola, les condicions 
laborals dels treballadors 
milloren. El 4 d’agost s’inicia 
a Can Girona una vaga durant 
diverses setmanes que reporta 
un augment dels salaris, amb 
una mitjana de deu pessetes 
el jornal.
1934. Bienni conservador. Té 
lloc la mobilització del metall 
a Barcelona en defensa de la 
jornada laboral de 44 hores 
setmanals. A l’empresa es
claten vagues per l’acomiada
ment de quatre treballadors.
1936. El juliol, i en solidaritat 
amb la República, els treballa
dors improvisen la construcció 
de vehicles militars que expo
sen a la rotonda del Casino del 
Poblenou.
1936. Can Girona és col
lectivitzada i reconvertida per 
fabricarhi material bèl·lic. 
Els sous s’incrementen un 
15 % i la jornada laboral es 
fixa en quaranta hores setma
nals.
1939. Can Girona és retornada 
als seus antics propietaris. 
S’inicien represàlies als sindi
calistes.

SUPERFÍCIE DE LA FÀBRICA 

1859   10.000 m2

1881       13.000 m2

1890   50.000 m2 

1922   69.000 m2
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1947   97.000 m2 

1978 112.000 m2
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1   Divisió 1A.  
Acereries.

2   Divisió 1B.  
Laminat.

3   Divisió 2.  
Molls i ballestes.

4   Divisió 3.  
Forja i estampació.

5   Divisió 4.  
Estructures metàl
liques.

6   Divisió 5.  
Construcció de 
material ferroviari. 
Caldereria. Estructu
ra i forjat de cotxes 
ferroviaris. 

7   Divisió 6. Acabats 
de material ferro
viari. Portes, fines
tres, revestiments, 
fusteria, alumini o 
polièster.

8   Divisió 7.  
Manteniment i repa
ració. Manteniment 
dels serveis i utillat
ges de l’empresa.

9   Divisió 8.  
Magatzem general 
de producció. En
trades i sortides de 
material i peces. 

10   Divisió 9.  
Reparació (més 
endavant, muntatge 
d’escales mecàni
ques).

11   Divisió 10.  
Fosa de motlles 
—vinculat al labo
ratori. 

12   Divisió 11.  
Mecanització. Torns, 
fresadores, per a 
portes i finestres 
(després, amb l’ús 
de l’alumini i el cris
tall, aquestes opera
cions es realitzaren a 
la Divisió 13). 

13   Divisió 12 (igual 
que la Divisió 1B). 

14   Entrada principal a 
l’empresa. Plantes 
destinades a habi
tatges per a tècnics, 
contramestres i el 
director de l’em
presa. 

15   Entrada per als tre
balladors (1948).

16   Torre de les Aigües. 

17  Xemeneia.

18   Magatzem de ferro. 

19  Oficines. 

20   Menjadors/labora
toris.

21   Economat. 

22   Escola d’aprenents. 

23   Estació de ferrocar
ril del Poblenou. 

24   Habitatges de 
MACOSA.

Memòria industrial, un retrat de la fàbrica
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