Fàbrica Nova
Monistrol de Calders
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
a la urbanització Masia Solà, sota la font dels Enamorats.
a tocar del camí que surt de l'església parroquial cap a la creu de
terme o Pedró petit.
456

Coordenades:

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

41.75864
2.01482
418102
4623448

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

Descripció

Pàgina 1

08128-28
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
8236201DG1283N0001AZ
Sara Simon Vilardaga
dg., 18/11/2018 - 01:00

Nau d'una antiga fàbrica tèxtil, tot i que avui dia les seves façanes es troben totalment arrebossades i no és
visible el parament dels seus murs, manté el volum de l'antiga fàbrica junt amb l'ampliació que s'hi va fer a
mitjans del segle XX. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, d'un únic nivell de planta, amb coberta a
dos vessants amb el carener en el sentit de l'eix longitudinal de l'edifici. Tot i que actualment la superfície
exterior dels murs compten amb un revestiment senzill, les fotografies antigues ens permeten indicar que
l'estrcutura és de murs de paredat comú, en els que hi havia els grans finestrals amb llindes en arc molt
rebaixat, típics de les naus fabrils; aquestes obertures avui dia es troben modificades i en part tapiades
conformant finestres de mides més petites. L'interior era una única nau oberta, sembla que en el darrer
període amb un envà de compartimentació; consta que conserva l'encavallada de fusta del sostre. A l'extrem
sud, la façana conserva l'estructura del portal d'accés, situat al centre del frontal, per bé que amb la
superfície de les parets arrebossada, cosa que no permet veure els materials constructius; damunt el portal i
just per sota de l'eix del carener, conserva tapiada una obertura circular.

Observacions:
Actualment és utilitzada com a aparcament de vehicles i magatzem.
L'edifici també és conegut amb el nom de la Fàbrica de la Cooperativa; de fet, el nom antic era la
fàbrica de la Cooperativa Industrial Monistrolenca.

Història
A inicis del segle XX Monistrol de Calders comptava amb les dues fàbriques tèxtils de l'industrial Clarassó,
una situada dins el nucli, al carrer de la Vinya, i l'altra, a la Colònia Clarassó, a peu del riu i de la carretera
que comunica amb Calders. Aquesta fàbrica va sorgir com a iniciativa dels veïns de Monistrol, sembla que
per contrarestar el monopoli industrial exercit pel Sr. Clarassó. Els inicis de la Fàbrica de la Cooperativa es
documenten l'any 1926, quan es va comprar el solar i es començà la construcció de l'edifici. Per la creació
de la cooperativa s'empraren de model els estatuts d'una cooperativa del Masnou. El 1928 s'inicià l'activitat
industrial. Es tractava d'una fàbrica que funcionava amb un motor elèctric i un sistema d'embarrat que feia
funcionar els telers. La bibliografia recull que la cooperativa no era gaire rendible; l'any 1936 va entrar en
decadència. Als anys 30, les instal·lacions es van llogar a l'empresa Cardona i Cia.; aquesta va ampliar
l'edifici de la fàbrica uns metres per l'extrem nord. Finalment, es va vendre l'edifici a l'empresari barceloní
Sr. Cardona. Més tard tornaria a canviar de propietari. Va continuar funcionant com a fàbrica tèxtil durants
uns quants anys però en tancar definitivament es va reutilitzar l'espai per altres usos.
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