Cal Muntades / Fàbrica dels Serrat
Rubí
Ubicació
Comarca:
Vallès Occidental
Lloc/Adreça:
C/ Avinyó, 2 08191-RUBÍ
Emplaçament:
Al polígon industrial de la Ctra. de Terrassa, molt a prop de Can
Rosés i els restes de La Bastida.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.50655
2.03544
419503
4595440

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-228
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
1891
Regular
Inexistent
Obert
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14601DF1995N
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Descripció
Es tracta d'un conjunt format per un recinte tancat amb tres entrades generals, una a cada
via pública. Està delimitat pels carrers Conflent, Avinyó, carretera de Terrassa i les altres
indústries veïnes que es troben al costat de la riera. Existeix un grup d'edificacions
perifèriques format per set cases que tenen entrada per la carretera i que formen una petita
colònia industrial adossada a la tanca del recinte. Així mateix i al nord es troben dues
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petites naus i un transformador. La zona central del conjunt fabril està dividida en tres grans
blocs d'edificacions, paral·lels entre ells, i orientats en direcció Est-Oest. 1/ El bloc nord es
de construcció recent i està mancat d'interès pel propòsit actual. 2/ El bloc sud, consta de
tres edificacions, la casa-porteria, una altra casa a l'oest, avui magatzem, i una nau
industrial molt reformada respecte a la seva antiga estructura. 3/ El tercer bloc, situat
entremig dels altres dos, disposa de dos elements, el més important dels quals, és situat a
la banda oest. Es tracta de la nau més important de tot el conjunt, ja que és la que conserva
pràcticament intacta la seva estructura i aspecte originaris de finals del segle XIX.
Constitueix un edifici de planta quadrangular i amb dues plantes; la plataforma de separació
entre la planta baixa i la superior està sostinguda per diverses columnes de ferro. Entre
filera i filera la plataforma pren la forma d'una volta d'arc rebaixat reforçada per una barra de
ferro horitzontal entre columna i columna (cada parella de columnes en disposa d'una). Tota
la nau es troba arrebossada a l'exterior i presenta amplis finestrals a cada planta, per tot el
seu perímetre (INVENTARI, 1999).

Història
Va començar la seva activitat l'any 1891, essent fundada per Josep i Francesc Serrat per
dedicar-s'hi a la producció de teixits de cotó (RUBÍ, 1993) . La primera peça va ser teixida el
1896. Va experimentar dos pics d'activitat: al llarg de la Guerra de Cuba, abans de 1898 i al llarg
de la Primera Guerra Mundial. La crisis va arribar l'any 1934, en que va tancar les seves portes
deixant sense feina els 170 treballadors que tenia (INVENTARI, 1999). Va ser incautat per les
milícies antifeixistes l'any 1936 (GARCÍA, 1989) i s'hi va instal·lar una farinera organitzada per
una col·lectiva de flequers, aprofitant material que havien aconseguit al front. Acabada la Guerra
va ser comprada pels Espona, els quals amplien el negoci de les farines (INVENTARI, 1999).
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