
INFORME DE L’ARXIU HISTÒRIC DE PIRELLI 
 
 

La fàbrica Pirelli 
 
L’empresa Pirelli arriba a Vilanova i la Geltrú l’any 1901 en un moment de 
decadència econòmica i social important: crisi financera, plaga de la fil·loxera, 
pèrdua dels mercats colonials per a les empreses tèxtils, fallida de diverses 
empreses ferroviàries. 
 
L’arribada de la fàbrica Pirelli significà el primer intent seriós de diversificació 
industrial a aquesta ciutat, després de mig segle de procés industrialitzador basat 
en el tèxtil. Fou la primera empresa de capital forà, avui dites multinacionals, que 
s’instal·lava a Vilanova. 
 
Pirelli fou fundada el 1872 a Milà per Giovanni Battista Pirelli. Si els primers anys la 
seva producció es basava en el cautxú, a partir de 1879 ja s’especialitzà en els 
cables elèctrics. 
 
Difícilment trobaríem una empresa amb un arrelament econòmic i humà tant 
important per a Vilanova i la Geltrú com l’empresa Pirelli. Ja en el moment de la 
seva instal·lació va jugar un paper providencial al venir a cobrir el buit que deixava 
la crisi del sector tèxtil. 
 
Podem assegurar, tal i com diu l’Albert Tubau, que no és possible escriure la 
història de la Vilanova del segle XX sense fer referència explícita a la Pirelli. 
 
L’empresa Prysmian Cables y Sistemas s.l. és actualment la titular de tot l’arxiu 
històric de l’antiga fàbrica Pirelli. 
 

L’Arxiu Pirelli. 
 
L’arxiu Pirelli s’inicia l’any 1902 amb la posada en funcionament de la fàbrica i 
arriba fins el 2005, any que coincideix amb el canvi de titularitat de l’empresa.  
 
Tota aquesta documentació fou inventariada i seleccionada el 2004, amb motiu del 
trasllat a les noves instal·lacions. 
 
Es tracta d’un arxiu en molt bon estat de conservació i d’integritat, si tenim en 
compte els convulsos esdeveniments que ha viscut, sobretot durant la primera 
meitat del segle passat.   
 
El contingut documental de l’arxiu Pirelli va del 1902 a 2003 i es pot dividir en 
quatre grans apartats: 
 

1) Documentació comptable de l’empresa (llibres major, diari, de caixa, 
inventaris i balanços, auxiliars, etc.) amb un total de 1380 volums. 

 
2) Documentació sobre recursos humans (expedients personals, convenis 

col·lectius, nòmines, selecció de personal, jubilacions, etc.). 
 

3) Documentació tècnica, màrqueting i difusió del departament de vendes i 
publicitat. 

 
4) Fons històric fotogràfic: fotografies antigues de la Pirelli, dibuixos publicitaris 

de l’empresa i plafons d’exposicions. 
 



L’arxiu de la fàbrica Pirelli és l’arxiu d’empresa del segle XX més important de la 
nostra comarca i segurament, un dels fons documentals econòmics més 
significatius de Catalunya.  
 
La seva antiguitat i el seu valor històric el fa imprescindible per entendre la història 
del segle XX a la comarca del Garraf i molt especialment a Vilanova i la Geltrú. 
 
Dins de la seva documentació hi trobem la història d’aquesta ciutat i de la seva 
gent. No hi ha família vilanovina, i de pobles del voltant, que no hagi tingut relació 
laboral amb aquesta fàbrica. 
 
Al llarg de tot el segle XX, la fàbrica Pirelli ha donat vida a una ciutat que sempre 
s’ha definit per compaginar diversos sectors econòmics, dels quals l’industrial ha 
estat encapçalat durant tot el segle XX per l’empresa Pirelli. 
 
 

 


