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1867. L’himne de  
La Maquinista
Anselm Clavé, de jove 
treballador de La MTM, 
compon la polca  
«La Maquinista» com  
un himne per enaltir els 
valors humans i socials del 
treball. 

1870. Atendre  
els documents
La MTM implanta un modern 
sistema d’arxivament. 
Gràcies a aquest interès pels 
documents, avui poden ser 
consultats a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya (ANC).

1875. La MTM obre els llums
La MTM és considerada la 
primera entitat de l’Estat 
espanyol que signa un 
contracte de subministrament 
elèctric amb caràcter 
permanent.

1902. De La MTM  
a Sant Petersburg
Magí Cornet i Masriera, 
enginyer de La MTM, guanya 
el concurs internacional pel 
projecte del pont sobre el 
Gran Neva, a Sant Petersburg.

1937. Un robatori audaç
El 5 de març, militants del 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC) roben 10 
tancs lleugers de La MTM 
per fer-los arribar al front 
de guerra.

1950. La mula Francis entra 
a La MTM
A les eleccions sindicals, atesa 
la impossibilitat de votar 
candidats no enquadrats en el 
sindicalisme vertical, alguns 
treballadors voten com a 
protesta per la mula Francis o 
per l’actriu Rita Hayworth.

1998. Medalla d’Honor 
de Barcelona
Jordi Cazaña, primer presi-
dent democràtic del comitè 
d’empresa, rep la medalla 
atorgada al comitè, en reco-
neixement de la seva tasca  
de preservació de les senyes  
d’identitat  de  
l’empresa i dels  
treballadors.

1855-2006. Tots els reis  
i reines visiten La MTM
Per la importància industrial 
que assoleix La MTM, tots els 
monarques visiten les instal·lacions 
de la fàbrica amb la voluntat de 
participar en la modernitat del país: 
Isabel II (1860), Amadeu I (1871), 
Alfons XII (1877), Alfons XIII (1905) o 
Joan Carles I (2006).
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DISSENY, MAQUETACIÓ 
I PLANIMETRIA
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La Maquinista Terrestre i Marítima: una història particular

La Maquinista Terrestre  
i Marítima (1855-1989)
La Babel de la indústria metal·lúrgica

Museu d’Història de Barcelona
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona

Atenció al públic: 
informaciomuhba@bcn.cat 
Per a qualsevol altra informació: 93 256 21 22 
(de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Màquina de vapor, c. 1920. Arxiu Agbar

Gabinet de  
curiositats  
de La Maquinista 
Terrestre  
i Marítima

Treball a la farga de La MTM, 1920. AHPN

Nombre de treballadors 
de La MTM
1855:  100
1860:  500
1895:  800
1915:  1.000
1930:  1.400
1937:  1.300
1940:  1.100
1950:  2.200
1955:  3.100
1977:  1.500
1985:  1.700

La idea empresarial
Tres han estat els pilars del projecte 
empresarial de La MTM: invertir 
capital en un negoci innovador 
i d’alt risc; apostar per les noves 
tecnologies, amb la incorporació 
d’enginyers industrials en àmbits 
de la direcció de l’empresa, i 
flexibilitat davant la demanda 
del mercat amb capacitat 
d’establir aliances amb empreses 
que suposen un valor afegit als 
productes de La MTM.

Nicolau Tous i Mirapeix, un dels primers 
directors de La MTM. AFMHMTM-MACOSA

Directius destacats  
de La MTM
Valentí Esparó i Giralt (1855-1857), 
Nicolau Tous i Mirapeix (1857-1892), 
Josep M. Cornet i Mas (1880-1916), 
Josep Tous i Mirapeix i Ernest 
Tous Peretti (1892-1916), Ferran 
Junoy i Vernet (1894-1932), Josep 
M. Cornet i Enrich (1916-1917 i 
1933-1936), Manuel Junoy i Cornet 
(1939-1963), Pere Duran i Farell 
(1963-1972).

La tècnica dels enginyers
Quan, el 1850, la reina Isabel II 
autoritza els estudis d’enginyeria 
industrial arreu del país, tan 
sols Barcelona en consolida el 
projecte, de manera que s’erigeix 
en capital d’una tecnologia 
industrial imprescindible per al bon 
funcionament de les indústries. 
La MTM, des de l’inici, contractarà 
enginyers de l’Escola Industrial de 
Barcelona, als quals encomanarà 
tant els projectes de productes 
industrials com d’enginyeries 
destinades a millorar l’eficiència de 
l’empresa. Cal destacar el paper 
dels enginyers en llocs directius de 
l’empresa, com a dirigents en el 
procés de col·lectivització de 1936,  
o bé com a militants 
antifranquistes 
dins de La 
MTM.

La força dels treballadors
La resistència dels treballadors 
és una constant que es manifesta 
durant la postguerra i amb més 
contundència encara a l’inici de 
1960, quan la participació de noves 
generacions de treballadors forjarà 
un nou sindicalisme capaç de lluitar 
alhora pels drets dels treballadors i 
per la recuperació de les llibertats. 
Són els anys de les grans lluites a la 
fàbrica. Al barri es deia: «Si La MTM 
esternuda, Barcelona es constipa».

Concentració per demanar la readmissió 
dels acomiadats, c. 1962. AFMHMTM-
MACOSA

Una lluita imprescindible: 
sindicalisme i 
antifranquisme  
(1939-1976)
1940-1949. Accions de resistència i 
de reivindicació republicana. Intensa 
repressió des del règim franquista.
1951. La popular vaga dels 
tramvies obre aliances civils amb el 
sindicalisme de classe.
1956. Vaga a La MTM el mes de 
març. Treballadors antifranquistes 
són escollits com a enllaços 
sindicals.
1962. Aturades el mes de maig 
en solidaritat amb les vagues 
d’Astúries i en defensa de millores 
salarials. El dia 21 es crea la primera 
Comissió Obrera.
1963-1965. Es consoliden les 
Comissions Obreres.
1967. L’expedient d’atur tecnològic 
provoca la mobilització dels 
treballadors en defensa dels llocs 
de treball.
1968. Treballadors són acomiadats 
de l’empresa per la seva activitat 
antifranquista. Aturades en defensa 
i per la millora de les condicions 
laborals.
1969. Es decreta l’estat d’excepció 
i s’accentua la repressió contra el 
sindicalisme clandestí.
1970-1971. Conflictivitat molt dura 
en l’àmbit sindical i polític. Oposició 
dels treballadors al nou sistema 
de primes i defensa de millores 
laborals. Els acomiadaments i les 
sancions afecten centenars de 
treballadors. La policia i membres 
de la Brigada Político-Social 
ocupen la fàbrica.
1972. L’INI planteja una renovació 
que afecta la plantilla de La MTM 
i augmenta la repressió contra 
els treballadors. La incorporació 
d’obrers d’altres indrets d’Espanya, 
com fou el cas d’Astúries, facilita 
l’entrada de la UGT a l’empresa.
1974-1977. Intenses mobilitzacions 
obreres trenquen la cadena 
autoritària del sindicalisme vertical. 
A les eleccions de jurat d’empresa 
de 1975 guanyen les candidatures 
democràtiques. El 1976, La MTM 
participa en les aturades solidàries 
en defensa d’un conveni col·lectiu 
just.
1978. Primeres eleccions sindicals 
democràtiques. S’aprova la  

Llei d’amnistia laboral, que 
permet la readmissió de 

tots els treballadors 
acomiadats per la seva 
lluita sindical durant el 
franquisme.
1979. Signatura del 
primer conveni col·lectiu 

decidit per un comitè 
d’empresa escollit 

democràticament després 
de 12 anys de lluita.

Constituïda el 1855, La MTM esdevé des dels seus inicis la indústria més 
important del metall a Espanya i un dels estendards de la revolució industrial. 
Des dels barris del Raval (1855-1861), la Barceloneta (1855-1963) i Sant Andreu 
(1917-1989), La MTM produeix per proveir el país de maquinària, locomotores i 
estructures de ferro. La MTM és una fàbrica que neix empeltada a la història fabril 
del nostre país, gràcies a les estratègies empresarials, l’encís dels enginyers per 
la tecnologia i la força dels treballadors.

Les persones,  
el motor de La MTM
Els homes i les dones són els artífexs de l’èxit de l’empresa. La iniciativa, les 
idees, la força i les relacions humanes que es generen a la fàbrica esdevenen 
el motor imprescindible de La MTM.

La modernització de l’economia catalana 
s’inicia amb la força del vapor i la 
revolució mecànica. Tallers i fàbriques 
metal·lúrgics s’instal·len als barris del 
Raval i la Barceloneta. El 1860, Barcelona 
disposa de 66 tallers de màquines on 
treballen 2.000 obrers.

Dues noves empreses del metall 
s’instal·len al Raval: La Barcelo-
nesa (1838) i Valentí Esparó i Con-
socis (1839). El 1846 l’Ajuntament 
prohibeix l’expansió de «vapors» 
dins la Barcelona emmurallada i 
en limita l’expansió industrial.

El 1852 Valentí Esparó compra uns 
terrenys a la Barceloneta de 206.009 
pams que formaven part de la Casa de 
Banys, i hi edifica naus amb una màquina 
de vapor de 6 CV.

D’ençà de 1850, la propulsió per 
màquina de vapor, la creació 
de noves indústries i l’aplicació 
de l’estructura metàl·lica com a 
element constructiu consoliden el 
sector del metall.

El moviment obrer neix a l’empara de 
l’antimaquinisme i és impulsat per la 
manca de treball i la insuficiència dels 
jornals.

 Barcelona  L’empresa La fàbrica La producció El moviment obrer

1830-1860 
Orígens de la 
revolució industrial

El 1854, Barcelona comença a enderrocar 
les muralles i a planificar l’expansió 
de la ciutat i de la indústria per la 
plana. Barcelona s’erigeix com a capital 
industrial i comercial del país.

Els nous traçats viaris i ferroviaris i 
l’aparició de la telefonia faciliten el 
trasllat de les fàbriques cap a l’entorn 
de la muralla. L’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888 certifica el caràcter 
cosmopolita de la ciutat.

La Gran Guerra, la crisi financera de 1929 
i l’ascens dels feixismes fan trontollar 
l’economia i les institucions polítiques 
tradicionals. Barcelona defineix dos grans 
polígons industrials: un, a la Barceloneta, i 
l’altre, a l’eix Sagrera – Sant Andreu. 

L’alçament militar contra la República i 
la Guerra Civil posterior militaritzen la 
producció de les fàbriques. Barcelona, 
ciutat industrial i nus de comunicacions, 
es converteix en objectiu dels 
bombardejos franquistes. 

El triomf del franquisme comporta 
la pèrdua de llibertats i l’aïllament 
internacional d’Espanya. Barcelona rep 
fortes onades d’immigrants. Sense una 
gestió democràtica de les institucions, 
la planificació urbanística i industrial del 
territori esdevé caòtica.

Amb el Pla d’Estabilització de 1959 
s’inicia una obertura de l’economia. La 
indústria cerca la corona metropolitana 
per instal·lar-s’hi. La recuperació de les 
institucions democràtiques, l’any 1979, 
permet iniciar una planificació més 
equilibrada del territori.

Barcelona veu desaparèixer l’espai fabril, 
i amb ell, una sociabilitat popular forjada 
d’ençà de l’inici de la revolució industrial. 
En democràcia, les demandes veïnals i els 
lobbys urbanístics enfronten models de 
ciutat sovint antagònics.

La creació de La MTM el 14 de 
setembre de 1855 ve precedida 
per la fusió de les dues principals 
empreses metal·lúrgiques de Barcelona, 
Tallers Valentí Esparó i Successors de Tous 
Ascacíbar i Companyia (La Barcelonesa).

La MTM ferma l’estratègia em-
presarial des de la defensa d’una 
política aranzelària proteccionista, 
l’aplicació de modernes enginye-
ries i la capacitat d’atendre les 
necessitats del mercat.

La MTM, emblema de la gran 
empresa moderna catalana, 
inicia estratègies d’aliances amb 
altres marques del sector, com són 
la Compañía de Ferrocarriles MZA (1917) 
o Winterthur.

El 1936 l’empresa és col·lectivitzada. 
Els directius de La MTM són acomi-
adats o fugen a la zona franquista. 
El 1937, a Sant Sebastià, en recons-
truiran l’estructura, que tindrà la 
nova seu a Sevilla.

La direcció recupera el control 
de l’empresa. Es duen a terme 
noves aliances amb la Krupp i amb 
Brown Boveri et Cie., empresa 
capdavantera en material elèctric.

El creixement que viu l’empresa d’ençà 
de finals dels anys cinquanta es 
veu frenat per la crisi energètica 
de 1973 i per la competència 
internacional. L’Estat, a través de 
l’INI, es fa càrrec de l’empresa.

La integració del país en el mercat 
únic europeu i l’inici de la revolu-
ció tecnològica aboquen l’empresa 
a polítiques de reconversió indus-
trial. Des del control de la societat 
per part de l’INI es planifica la liqui-
dació de l’empresa i la seva venda  
a la multinacional GEC-Alstom  
l’any 1989.

Les instal·lacions del Raval retrocedeixen 
en benefici de les de la Barceloneta, un 
barri mariner on el sector del metall dona 
feina a una gran quantitat de treballadors.

La MTM s’adequa a la producció amb 
l’ampliació de les naus, la instal·lació de 
màquines de vapor i la construcció de 
pous d’aigua i d’un escar a la platja. El 
1866 ven les instal·lacions del Raval.

Els anys 1911 i 1913, en plena fase de 
prosperitat, La MTM amplia els tallers. 
L’any 1917, atesa la impossibilitat 
d’ampliar les instal·lacions, construeix una 
segona fàbrica a Sant Andreu de Palomar.

L’any 1937 es construeix un refugi antiaeri 
a la fàbrica de Sant Andreu. La MTM és 
bombardejada, es calcula que amb més 
de 50 impactes.

Sant Andreu alça tallers per a material 
elèctric, una tanca per al recinte, la 
porteria i un aparcament cobert. A la 
Barceloneta, hi construeixen noves 
oficines, menjadors i vestidors per als 
treballadors, alhora que s’enderroca l’arc 
de l’entrada i s’obre un nou accés.

El 1963 tanquen els tallers de la 
Barceloneta i es consoliden els de Sant 
Andreu, amb la construcció d’oficines i 
magatzems. En ple polígon industrial del 
Bon Pastor es disposa d’una línia de tren 
que connecta amb la xarxa de RENFE.

L’any 1994 els tallers de Sant Andreu són 
desmantellats per construir-hi un centre 
comercial. Es conserva in situ el volant i 
el cilindre d’una màquina de vapor cons-
truïda per La MTM cap a 1860; al costat 
s’hi troba el Museu del Moviment Obrer. 
De la Barceloneta en resta la porta de la 
fàbrica, una nau i l’estructura de ferro de 
la caldereria.

«El objeto de la sociedad será la construcción de 
buques, calderas, máquinas de vapor terrestres 
y marítimas, locomotoras, motores hidráulicos, 
transmisiones de movimiento, máquinas para el 
textil y todas las demás máquinas que se crean 
convenientes» (article 2 dels estatuts de La MTM).

De fer tot tipus de maquinària 
pesada, en poc temps destina 
els esforços a fer estructures 
metàl·liques i màquines de vapor 
terrestres i marítimes. El 1882 
rep la primera comanda de trens.

Els nous tallers de Sant Andreu 
es destinen a la construcció de 
locomotores. L’expansió de la xarxa 
de ferrocarrils secundaris, del metro 
i dels motors dièsel és a l’inici de la 
història contemporània de La MTM.

La MTM es destina a la fabricació 
de material bèl·lic, amb el 
nom de Fàbrica 0. Fabrica 
municions, cuines motoritzades, 
tancs, ambulàncies i cotxes 
blindats.

El 1947 es crea l’Escola d’Apre-
nents amb l’objectiu de millorar 
la formació dels treballadors. Es 
produeixen màquines dièsel elèc-
triques i trens emblemàtics, com la  
locomotora Santa Fe o la Confederación.

El 1961, La MTM fabrica l’última  
locomotora de vapor. L’estratègia 
de producció suposa reduir la 
diversificació i centrar-se en la 
construcció de trens de rodalies i 
metropolitans.

La MTM encara participa en els 
inicis de la producció del tren 
d’alta velocitat que es projecta 
per a la línia Madrid-Sevilla.  
Els dos primers AVE que van 
circular es van fabricar al centre  
de Sant Andreu.

Barcelona viu la primera vaga general 
celebrada a Espanya. A La MTM, els 525 
treballadors encara s’organitzen des de la 
tradició gremial, per sectors d’ofici.

El 1870, sota la influència de la Primera 
Internacional, La MTM viu la primera 
gran mobilització obrera. Es tornaran 
a mobilitzar el 1887 i el 1892, quan les 
idees anarquistes i socialistes prenen 
protagonisme.

S’avança cap als sindicats únics, 
d’estructuració local i de fàbrica. A inicis de 
segle, La MTM viu intenses vagues en una 
lluita que no s’aturarà fins a l’adveniment 
de la Segona República.

La MTM intervé directament en la Comissió 
d’Indústries de Guerra de la Generalitat de 
Catalunya. Amb la incorporació de molts 
dels seus treballadors al front, les dones 
entren a formar part de la plantilla de 
l’empresa.

Des de la clandestinitat, els sindicalistes 
de La MTM protesten en defensa dels 
valors republicans i demanant uns mínims 
salarials de subsistència.

El moviment obrer aprofita les escletxes del 
sindicalisme vertical per defensar millores 
laborals i salarials. La crisi energètica de 
1973 i la transició cap a la democràcia obren 
nous fronts en defensa de les llibertats i per 
al manteniment de la producció i la feina.

Des d’un sindicalisme en democràcia, els 
treballadors de La MTM inicien una llarga i 
combativa activitat sindical per corregir els 
processos de reconversió i deslocalització 
industrials.

1855
Constitució de 
La Maquinista 
Terrestre i Marítima

1856-1898
De la força del vapor 
i de l’arquitectura en 
ferro

1900-1935
Modernitat i petroli

1936-1938
Fàbrica 0, indústria 
de guerra

1939-1959
De l’autarquia al 
desenvolupament 
econòmic

1960-1980
Empresa i 
internacionalització 
de l’economia

1981-1989
Dissoldre’s 
en l’economia 
globalitzada
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d’Isabel II. 
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Insígnia de l’Exèrcit 
Popular de la República, 
1937. APVMV

Fàbrica de La MTM a la Barceloneta, 
c. 1860. Fons MTM (ANC)

Sant Petersburg. Pont sobre 
el riu Neva, 1904. AGFB

ANC, 2012. APMHV

Il·lustració d’uns 
treballadors a la farga 
de La MTM. Fons MTM 
(ANC)

Mercat de la Barceloneta, 
1886. Fons La MTM, ANC

Logotip de La MTM. 
AFMHMTM-MACOSA

Doble caldera marina de 
fogars interiors, 1882.  
Fons La MTM, ANC

Arc de Triomf, Exposició 
Universal de Barcelona, 
1888. AGFB

Exposició de vehicles 
blindats davant la Catedral 
de Barcelona, 1936. AGFB

Publicitat de La MTM, 1972. 
AGFB

Locomotora Santa Fe, 1940. 
Fons MTM (ANC)

Manifestació en defensa 
de l’empresa pública per la 
venda a GeC-Alsthom, 1990. 
AFMHMTM-MACOSA



Fàbriques de La MTM
La fàbrica s’erigeix com a estendard de la 
revolució industrial. Les xemeneies fumejants 
simbolitzen els temps moderns i un nou espai 
per a la producció, no tan sols de béns, sinó 
també de relacions socials que cristal·litzen en els 
costums i les lluites que configuraran els segles 
xix i xx com el temps de la lluita de classes i de la 
ciutadania.

Atles de La Maquinista Terrestre i Marítima

La fàbrica del Raval (1855-1865):  
ofegant l’espai urbà
La fàbrica procedeix de la fusió 
dels Tallers Esparó i de Tous, 
Ascacíbar i Companyia. Els Tallers 
Esparó ocupaven els antics Tallers 
Bonaplata, primera empresa del 
país a disposar de màquines de 
vapor, que fou incendiada pels 
treballadors el 1835. Situada al 
carrer dels Tallers, aquesta foneria 
i taller de construcció de màquines 
ocupava una superfície de 7.000 m2 
i s’organitzava en dues naus i cinc 
pisos, a més d’una nau frontal de 
60 m de llargada. Les naus estaven 
sostingudes per un centenar de 
pilars de fosa, i coronades per una 
xemeneia de 25 m d’alçària.

La MTM participa en l’Exposició General 
Catalana de 1871. AFGB

La fàbrica de la Barceloneta: la 
producció organitza l’espai fabril
D’ençà de 1863 La MTM concentra 
la producció a la fàbrica de la 
Barceloneta. Alçada de nou, aquesta 
instal·lació es dissenya partint de 
l’organització de la producció: naus 
alternades amb xemeneies d’obra 
vista, una distribució que combina 
espais longitudinals de pas per a la 
circulació dels obrers i maquinària 
amb uns patis com a zona de 
treballs. L’estructura originària 
s’amplia molt amb el pas del temps, 
fins a assolir els 30.000 m2, però 
sempre des d’una planificació 
orgànica subjecta a les necessitats 
de la producció.

Il·lustració de la fàbrica de la Barceloneta. 
Antoni Castelucho, c. 1860. Fons MTM (ANC)

La fàbrica de Sant Andreu: 
l’enginyeria al servei de 
l’eficiència productiva 
El 1918, La MTM compra 18 ha a 
Sant Andreu per construir-hi una 
nova fàbrica que ha de permetre 
consolidar la producció de 
locomotores. Situada a prop 
del ferrocarril i de l’estació de 
mercaderies de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante (MZA) de la Sagrera, 
aquest projecte és possible gràcies 
a l’entrada de capital de les dues 
grans companyies ferroviàries 
que operaven a Catalunya (MZA 
i Compañía del Norte) i a la visió 
estratègica del nou director de 
La MTM, l’enginyer Ferran Junoy 
i Vernet, que implementa nous 
sistemes d’organització del 
treball. Ampliada en diverses 
ocasions, les naus adossades es 
van juxtaposant, malgrat que és 
una, la més llarga, destinada al 
muntatge de locomotores, la que 
adquireix preeminència. Aquesta 
nau comunica directament amb un 
espai anomenat «transbordador», 
per on es treia la producció a través 
d’una xarxa de vies. Declarada illa 
industrial el 1927, els tallers i els 
terrenys arriben a ocupar més de 
350.000 m2.

La fàbrica Alstom a Santa 
Perpètua de Mogoda
Instal·lada la fàbrica a la segona 
corona metropolitana, a Santa 
Perpètua de Mogoda, la corporació 
francesa Alstom es dedica a 
la producció de trens i senyals 
ferroviaris, generadors d’energia, 
turbines i tecnologies de mobilitat 
digital. Considerada la primera 
fàbrica 4.0 del sector ferroviari 
a Espanya, esdevé un referent 
mundial en innovació i saber fer. 

Fàbrica de l’Alstom a Santa Perpètua  
de Mogoda, 1993. AGFB

La MTM com a paradigma de la 
geografia industrial: del centre històric 
de Barcelona a l’Àrea Metropolitana 

1  La MTM al Raval (1855-1862)
C. Tallers - rda. Sant Antoni 

2   La MTM a la Barceloneta 
(1855-1965)
C. La Maquinista

3   La MTM a Sant Andreu  
(1918-1989)
C. Ferran Junoy, s/n

4   1860. La MTM participa 
en l’Exposició Industrial i 
Artística del Principat de 
Catalunya.
Pg. Lluís Companys

5   1864. Obrers de La MTM 
munten la campana Santa 
Eulàlia, a la Catedral de 
Barcelona.
Pla de la Seu, s/n

6   1867. Anselm Clavé estrena 
l’himne de La Maquinista. 
Antics jardins dels Camps Elisis,  
pg. de Gràcia - c. València

7   1871. La MTM participa en 
l’Exposició General Catalana.
Universitat de Barcelona,  
pl. Universitat

8   1872. La MTM participa en 
l’Exposició Marítima.
Llotja de Mar, Pla de Palau, 22

9   1888. La MTM participa en 
l’Exposició Universal de 
Barcelona i en el Congrés 
d’Enginyeria. El director de  
La MTM, Josep M. Cornet i Mas, 
és membre de l’executiva de 
l’Exposició. 
Parc de la Ciutadella, pg. Picasso, 21

10   1920. La MTM participa en  
la primera Fira de Mostres  
de Barcelona. 
Pg. Lluís Companys

11   1929. Exposició Internacional 
de Barcelona. Es construeixen 
els ferrocarrils metropolitans 
subterranis. 
Av. Reina Maria Cristina / Montjuïc

12   1933-1989. La MTM participa 
en les Fires de Mostres 
de Barcelona. 
Av. Reina Maria Cristina / Montjuïc

13   El que resta de La MTM a 
Sant Andreu: Museu de 
La Maquinista Terrestre i 
Marítima i MACOSA
C. Ferran Junoy, s/n

14   El que resta de La MTM  
a la Barceloneta: porta-grua  
de La Maquinista
C. La Maquinista

15   1856-1860. Passatge de 
Bacardí, cobertura i columnes  
de fosa de ferro

16   1869. Columnes de fosa  
de l’interior de la fàbrica  
Can Batlló 
C. Constitució, 25

17   1876. Mercat del Born  
de Barcelona 
Pl. Comercial, 12

18   1878. Dipòsit d’aigua de 
la Cascada del parc de la 
Ciutadella
Parc de la Ciutadella, pg. Picasso, 21

19  1882. Mercat de Sant Antoni 
C. Comte d’Urgell, 1

20   1884. Mercat de la Barceloneta 
Pl. Poeta Boscà, 1

21   1886. Columnes de fosa de 
l’interior de la fàbrica Can 
Ricart, al Raval
C. Sant Oleguer, 10

22  1888. Mercat d’Hostafrancs
C. Creu Coberta, 93

23  1888. Mercat de la Concepció
C. Aragó, 313-317

24  1893. Mercat de la Llibertat
Pl. Llibertat, 27

25   1927-1929. Estructura 
metàl·lica de l’estació  
de França 
Av. Marquès de l’Argentera, s/n

26   1963-1971. Central tèrmica 
del Besòs 
Av. Eduard Maristany, s/n

L’Escola d’Aprenents de La MTM
El 1947 s’inaugura a les instal·lacions de Sant Andreu l’Escola d’Aprenents de La MTM 
en un modern edifici de forma rectangular dissenyat per l’arquitecte Damià Ribes. 
Aquesta escola de formació instrueix treballadors especialitzats en els diversos 
oficis del sector, ara empeltats a la cadena de producció. Els estudis es divideixen en 
sis cursos de sis mesos cadascun, dos de preparació i quatre de formació pràctica. 
En sortir de l’escola, l’aprenent s’incorpora als tallers, amb la categoria d’oficial 
de tercera, o a l’Oficina Tècnica com a calcador. Més enllà de la formació tècnica, 
en temps del règim franquista s’impartia formació moral i religiosa, tot i que en 
aquests anys l’Escola d’Aprenents de La MTM s’erigeix també en un espai permeable 
a les reivindicacions del sindicalisme clandestí. Entre 1947 i 1976, l’Escola forma més 
de 2.000 aprenents.

La Fundació Museu Historicosocial de La MTM i de MACOSA
Donada la desaparició dels tallers de La MTM i MACOSA i la seva 
integració a Alstom, els treballadors van promoure la formació d’un 
museu i centre d’estudis per preservar els senyals d’identitat, la 
memòria col·lectiva i el patrimoni històric d’ambdues empreses, i 
aportar a la societat un espai per al debat i la investigació sobre el 
món del treball i el moviment obrer. L’edifici, 
situat al carrer de Ferran Junoy, s/n (plaça de 
La Maquinista), disposa de dues plantes de 
120 m2 cadascuna, i actualment projecta 
la seva ampliació per acollir una exposició 
permanent i noves sales polivalents.

La producció de La MTM
Estadística industrial de La MTM

1856-1935 Construcció de 569 calderes per a fàbriques.

1855-1955 Construcció de 739 ponts.

1884-1958 La MTM,  rècord de producció a Espanya,  
amb 721 locomotores de vapor.

Productes de La MTM

1857 Remolcador Montjuïc.

1861 Màquines per a la corbeta d’hèlix Vencedora.

1863 Premses tipus Thonnelier, per a la Casa de la Moneda  
de Madrid.

1863 Construcció de la seva primera locomòbil.

1864 Escar al port de Barcelona.

1868
Instal·lació del primer pont de ferro íntegrament  
de fabricació nacional, a la vall del Gurb, a la línia  
Barcelona-Mataró.

1873 Màquina de vapor fixa per baixar als pous de les mines 
de carbó.

1877 Grua flotant del port de Bilbao.

1880 Màquines i calderes del canoner Pilar.

1881 Estructura del moll de ferro de Portugalete. 

1882 Pont de ferro Sagasta, a Logronyo.

1882 Comanda de màquines de tren per a la línia  
València-Alcoi.

1883 Locomotores per a la línia Barcelona – Sant Andreu.

1884 Màquines de vapor d’estampació per a la fàbrica  
Can Ricart.

1884 Pont sobre la ria de Vigo.

1884 Primeres locomotores íntegrament espanyoles:  
la Palau i la Caldas.

1886 Locomotores de la línia Barcelona-Sarrià.

1887 Màquines i calderes per al creuer Marqués de la Ensenada.

1888 Locomotores Sanz 2001:34. 

1888 A l’Exposició Universal, un volant gegant dona força  
a la Secció de Maquinària.

1889 Màquines i calderes per al creuer Alfonso XIII.

1892 Màquines per al cuirassat Emperador Carlos V.

1895 Dic flotant del port de Barcelona

1902 Calderes i màquines per al creuer Extremadura  
i calderes del cuirassat España.

1912 Locomotores tènder, tipus 1-3-0, de 41 tones de pes.

1916 Pont Alfons XIII sobre el riu Xúquer, a Sueca.

1918 Pont sobre el riu Ebre, a Móra d’Ebre.

1918-1923 Màquines de tren model 1.400. 

1920-1930 Construcció dels ferrocarrils metropolitans de Barcelona.

1925-1930 Locomotores de la sèrie 1.700 (trens exprés)  
i de la sèrie 1.600 (per a rodalies).

1925 Dic flotant per a les drassanes de Cartagena.

1926 Pont Alfonso XIII, a Sevilla.

1932 Motors per a petroliers i transatlàntics.

1935 Presa de Terradets.

1940 Locomotora Santa Fe, de gran potència i tracció.

1942 Pont de ferro d’Archena.

1948 Màquina locomotora Confederación.

1953 Locomotores dièsel, tractors de la sèrie 10.300.

1954 Màquines de tren del model Mikado.

1956 Locomotora de maniobres Memé o Pegasín.

1960-1961 Tractors de maniobra amb motor 6LD B Sulzer.

1965-1969 Alternador de Susqueda.

1965-1980 Màxima exportació: Corea del Sud, República Dominicana, 
Filipines, Alemanya, Brasil o l’antiga Iugoslàvia.

1966-1973 Locomotores amb motor Sulzer 6LD22B de 400 CV.

1968 Central tèrmica de Vilariño (Galícia) i Narcea (Astúries).

1970 Entrega de la primera locomotora per al metro  
de la línia 5 de Barcelona.

1973-1977 Central tèrmica de Foix.

1978 Central tèrmica de Terol.

1981 Locomotores dièsel sèrie 1.600, de via estreta.

1983-1986 Cotxes (58 motors i 14 remolcs) de la sèrie 2.400.

1991 Pont de Vicedo-Baqueiro.

1992 Inauguració de l’AVE, amb unitats fabricades a La MTM.

Barris amb fàbriques i xemeneies, patis i magatzems interiors, tallers, fums i sorolls, habitatges 
obrers o els bars que freqüenten els treballadors configuren el primer paisatge industrial, modulat 
amb els anys per l’activitat familiar, social, cultural i política de les classes populars i de la burgesia 
dirigent. Es tracta d’un paisatge que neix al primer terç del segle xix i que avui mor acceleradament 
en ser substituït per paisatges urbans residencials, tecnològics i logístics. Pont de la vall de Gurb, 1868

Locomotora de la línia Barcelona-Sarrià, 1886

Creuer Alfonso XIII, 1889

Estació de França, 1929

Locomotora de la sèrie 1.400

Pont Alfonso XIII, Sevilla, 1820

Presa de Terradets, 1935

Locomotora Santa Fe, 1940

Locomotora Confederación, 1948

Locomotores del metro de Barcelona, 1970

AVE, 1992. AFMHMTM-MACOSA

La MTM a Barcelona, una empresa 
empeltada a la ciutat contemporània

  Instal·lacions

  Presències històriques

  Productes

La MTM comença el 1855 la seva activitat al Raval, barri tradicional del metall. Com a fàbrica toparà amb unes 
estructures urbanes que són aptes per a tallers però no per a grans instal·lacions amb maquinària de vapor. 
Ambdós factors en forçaran el trasllat a la Barceloneta, un barri proper al port, des d’on arriben les matèries 
primeres de la metal·lúrgia. D’ençà, però, de finals del segle xix, Barcelona planifica nous polígons industrials, 
el més important dels quals a l’eix Sagrera – Sant Andreu. Quan, el 1917, La MTM necessita noves naus per a la 
construcció de material ferroviari, troba en aquest polígon el lloc ideal per dur-ho a terme, i el 1965, tancada ja 
la fàbrica de la Barceloneta, hi concentrarà tota l’activitat. La crisi industrial (1973-1986) i el canvi de model urbà 
que viu la ciutat d’ençà dels Jocs Olímpics de 1992 provoquen el tancament de l’empresa, tot i que molts dels seus 
treballadors, així com part de la seva activitat, seran absorbits per la multinacional GEC-Alstom, que construeix la 
fàbrica lluny de Barcelona, en un polígon de la segona corona metropolitana, a Santa Perpètua de Mogoda.
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Barcelona

Santa Perpètua  
de Mogoda

1   Vapor Bonaplata  
(1832-1835) 
C. Tallers -  
rda. Sant Antoni

2    Societat anònima  
La Barcelonesa  
(1838-1841) 
Pg. Santa Eulàlia

3    Valentí Esparó i 
Consocis (1839-1855)
C. Tallers - 
rda. Sant Antoni

4    Tous, Ascacíbar  
i Companyia  
(1841-1855) 
C. Sant Pau  
(avui Teatre Romea)

5    La MTM del Raval 
(1855-1862)
 C. Sant Pau  
(avui Teatre Romea) i  
c. Tallers - 
rda. Sant Antoni

6    La MTM de la 
Barceloneta  
(1855-1965)
C. La Maquinista

7    La MTM de Sant 
Andreu (1917-1989)
C. Ferran Junoy, s/n

8    Alstom (des de 1989)
B-140, km 7,5, Santa 
Perpètua de Mogoda

L’empremta de La MTM sobre Barcelona es manifesta en espais, productes i activitats que són testimoni de la seva 
activitat fabril i humana. Arquitectures, música, exposicions comercials o associacions d’extreballadors s’alcen avui 
davant la ciutadania com tòtems d’una ciutat que va forjar la seva contemporaneïtat en temps de la revolució 
industrial. 

Vista aèria de la fàbrica de Sant Andreu, 1950. Fons MTM (ANC)

Tallers de La MTM (m2)

1855 1860 1875 1925 1950 1955 1985
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Paisatge industrial de la Barcelona de principis del segle xx. AGFB

Projecte de la seu de la Fundació Museu Historicosocial 
de La MTM i de MACOSA, 1999. AFMHMTM-MACOSALogotip de la Fundació

Planta superior del taller de l’Escola d’Aprenents  
de La MTM, Sant Andreu, c. 1960. AFMHMTM-MACOSA

Revista de l’Escola d’Aprenents, núm. 8, octubre de 1952

Fotografies: Fons MTM (ANC) 
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