Fàbrica Can Gras al complex de
cal Trinxet
L'Hospitalet de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Barcelonès
Carrer Santa Eulàlia, 182-212
Barri Santa Eulàlia
9

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.3669
2.12177
426550
4579860

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat

Pàgina 1

08101-92
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
1905
Regular
Alguns elements han desaparegut i d'altres estan en força mal estat.
Tot i així no hi ha accés i existeix un projecte de consolidació
estructural i substitució de cobertes.
Legal
BCIL (Fitxa núm. 92, PEPPA, 2001)
Si (IPA 20600)

Fàcil
Sense ús
Pública

Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Pl. de l'Ajuntament 10-22)
Jordi Montlló Bolart
dv., 08/09/2017 - 02:00

Descripció
Complex industrial d'origen tèxtil format per diverses naus i una xemeneia. Les que foren projectades per
Joan Alsina, el 1905, i per Modest Feu, l'any 1916, estan majoritàriament enderrocades. Les conservades
són més recents. Només s'ha preservat el mur de tanca projectat per Modest Feu el 1916.
Edifici industrial amb dos cossos clarament diferenciats tant per les dimensions com per les tipologies. Un
primer sector, més petit, era destinat a funcions comercials i, l'altre, constituït per una gran nau, era el
destinat a la producció fabril.
A la façana principal es combina e parament, que és de carreus de pedra, amb els elements decoratius, fets
amb maó, que fan pilastres i sanefes fent escalonaments; també es pot llegir la data de 1910.

Història
Aquest conjunt es forma de la unió de la fàbrica de filats Trinxet, de la que conservaria el nom, i can Gras.
El 1904, Avel·lí Trinxet obria una fàbrica tèxtil a l'actual carrer de Sant Salvador, anomenada "Avelino
Trinxet e hijos". L'any 1930 es va integrar al trust "Unión Industrial algodonera, SA" i tres anys més tard va
llogar la fàbrica del costat "Can Gras" i li va comprar més de 250 telers. En aquells moments la plantilla era
de 1110 treballadors.
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