
La commemoració

.9(}anys de CablesPire!!i 320 de novembre 1992

Cables Pirelli, S.A., celebra demá dissabte e190é. aniversari de la
seva implantació a Vilanova i la Geltrú, amb la presencia del
president de la Generalitat, Jordi Pujol. La commemoració tindrá
com a principals protagonistes els treballadors, tant en actiu com

jubilats. El director general de Cables Pirelli, el vilanoví Xavier
Cardona, ha manifestat que I'empresa segueix aquí, després de
90 anys, amb més projec!es I més tutur que mal. Cardona afirma
que cal encara mol! estorc i mol! sacrificL

.El president de la Generalitat, Jordi Pujol, visita dema I'empresa.-'

Cables Pirelli celebra e190e. aniversari a Vilanova
'amb més projecles i fulur que mai'

RBlACCl6

Cables Pirelli, S.A., celebra
derná dissabte, amb tots els
seus treballadors en actiu i ju-
bilats, el 90é. aniversari de la

.'llantació de la fabrica a Vi-
ova i la Geltrú. El president

e la Generalitat, Jordi Pujol,
presíoírá els actes commemo-
rarius d'aquesta efeméride que
I'empresa i la ciutat es disposen
a recordar.

El conseller i director gene-
. ral de Cables Pirelli, Xavier
Cardona, ha remarcat en de-
claracions al OIARI DE VllA-
NOVA que I'empresa vol, a
través d'aquesta celebració,
projectar un missatge de futuro
Plreltl seguelx aquí amb més
projectes Iamb rnés futur que
mal, assenyala. Alxó ens ha
de donar molta connancaen
les nostres posslbllltats, peró
cal tenlr present que ara és el
moment de restorc, de la
professlonalltat I de l'entu-
slasme. '

Per a Cardona, la tasca no
ha estat ni és íáci]. Plrelll és la
supervlvent Ife I'hecatombe
de la Indústrla vllanovlna.
Mentre mi:>lte~ empreses han
n~aparegut, Plrelll esta aquí,

\ sana. La clau d'aquesta
"IUnuHatcal buscar-la, segons

el direcior general de Cables
Pirelli, en t'estorc I en la ea-
pacltat, pero també en l'ajut
de la nostra empresa mare de
Mlla, que ens ha donat suport
en els moments dificlls apor-
tant tecnologla Iconsells.

En aquest moment de cele-
bració, Cardona assegura que
la nostra subslsténcladurant

Els treballadors en actiu i jubilats serán els principals protagonistes de l'acts commemoratiu

tots aquests anys no ens va-
cuna contra el tracás, slnó
que de cara a I futur ea Iencara
una gran capacltat de sacrtn-
cl I d'estorc,

La celebració del 901!. ani-
versari de I'arribada de Pirelli a

La portada del DIARI
La portada d'aquesta edi-

ció especial del OIARI DE VI-
LANOVA, amb la imatge en
color del nostre fotograf Félix,
mostra una de les últimes i
més espectaculars máqumes
incorporades per Cables Pire-
lIi a la seva lactoria de Cavi-
mar. Es tracta d'una máquína
de fabricació de cables de mil-
ja lensió, de tecnologia ale-
manya, amb una longitud de
182 metres. Segons Albert
T ubau, cap de fabricació de
cables de mitja tensió, és la
máquínamés !larga d'Europa
I permet assoür una alta ve-

loclta{ que té una Importan-
cIa capital de cara a la pro-
ductlvltat.

La rnáquína.és controlada
per equips de dos operaris, a
través de mohitors de TV, i
incorpora un modern sistema
d'alarmes que avisa Qe quat-
sevol desviament def cable.
Durant el procés, es recobreix
el cable amb tres capes
d'aTllament. Aquest sistema es
va posar en funcionament e~ .
passat mes d'octubre.

A la portada del OIARI, s'ha
mctós també una fotografia .;~
la primera factoria de Pirelli.

Vilanova comprará també amb
la presencia del vice-president
exectiu del grup Pirelli, Marco
Tronchetti, i del president del
Consel! d'Administració de
Cables Pirelli, Angelo Venezia.

rebrá el president de la Genera-
litat, Jordi Pujol, que presidirá el
posterior acte protocolari.

Oesprés d'un recorrequt per
les depenoencies de la tacto-
ria, ttndrá uoc un petit acte, on
prendran la paraula les diver-
ses personalitats presents i es
lliurará a tot el personal un
exemplar del lIibre Plrelll: 90
años Innovando en Espafla,
(edilat especialment per a
I'ocasió), un diploma i un obse-.
qui. A aquest acte hi estan
també convidats I'alcalde de la
(P••••• l. páginasegüenl)

PROGRAMA O'ACTES

El personal jubilat reantzará
una visita a les noves
instal.lacions de la factoria
Cavimar a les 11 del mati. Una
hora més tard, a les 12 del
migdia -, se celebrara una re-
cepció al personal en actiu i es

CPURIEH.S
Arquitecto Gaudí, Rbaixos
088(X) Vilanova i la Geltrú

- Cada 6 hores Vilanova- Barcelona- Vilanova •..•.•.•.•........•..........•..:~:...•.....1.4oo ptes
- Servei nacional IIiurament al dia segücnt abans de les 10 h.•...•.•.•............ 1.400 ptes
- Servci internacional a través de DHL i TNT SKYPACK,a partir dc••..•.·.•.3.50J ptes
- Servei de furgonetes, a partir de•.•.•..•......................•...•.•.•...•.•.•.•.•....•.•.•...•..1.625 ptes

FElIX

Servicio de lunes a
sábado. Quince afíos de
experiencia nos avalan.

No destroce su hogar
llárnenos sin compromiso

8934060

LI-DE
Limpieza y .desatascos

Descalcitícamos
químicamente tuberías,

agua caliente y fría.
Limpiamos todo tipo de

desagües (lavabos, W.C.
bañeras, tregaderas, ete.)
Alcantarillados generales

por sistema
hidrodinámico.

Limpiamos cisternas y
reparamos calentadores

todas marcas
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(Ve de le p6glne anterior) nltzacló notable en la seva
ciutat, Esteve Orriols; el primer estructura Industrial. L'empre·
tinent d'alcalde"Josep Gonzá- ,sa, com explica Escofet, es va
lez; els alcaldes de tots els <t 'dedicar inicialment a la fabrl-
municipis de la comarca del eacie de cables electrlcs, una
Garraf; el president del conseu. ver HableJnnovacló en aquell '
Comarcal, Xavier Robart; I la., moment, ates que s'estava en '
cónsot italiana a Barcelona, els Inlcls de I'electrlflcacló a

Cables Pirelli, S,A" compta. Espanya.
en I'actualitat amb una plantilla ~ Oesprés d'aquests 90 anys,
de 854 treballadors, repartida a els directius de I'empresa añr-
les plantesCavimar, Cavigel,el men que Cables Plrelll, fent
grup d'accessoris 1muntatge l frontatoteslesdlflcuHatsque
la factoria de fil esmaltat de en aquests últlms anys han",,,
Torredembarra. "'. ":exlstlt'atot el pais, continua: :

.rnantenlnt-se a Vilanova amb '. '
el deslg de projectar-se en el,'
segleXXI.

La celebració de demá dls-
.sabte-vadirectament adrecada
, atotes aquelles persones que •
han prestat la seva coUa-'
boracló durant molts anys de '

. la seva vida, I també als nou-
'vlnguts a I'empresa.

EL PERQUE DEL 9OE.
ANIVERSARI

L'empresa Pirelli es va de·
cidir a celebrar el seu 909. ani-
versari en coincidir en el 1992
esdevenlments tan Impor-
tants com han estat I'Expo-
slcló Universal de Sevilla Iels
Jocs Ollmplcs I Paralimpies
de Barcelona, segons asse-
nyalaeldirectorgeneral, Xavier
Cardona.L'empresaafirmaque ElConselld'Administracióde
en uns moments de crlsl I Cables Pirelli, S.A. va nomenar
contraccló ecenómíca, no ," 1'1d'octubre el vilanovi Xavier Cardona. En una entrevista mies dificils, pero assegurava
podem fer celebraclons tas- :'{'Cardona com a nou director concedida al OIARI OE VILA- . que la seva empresa esta pre-
tuoses, pero si que hem vol- general de la companyia. Car- . NOVA en el moment de pro- paradaper afrontar-los, gracies
gut celebrar-ho dlgnament, . donasubstituiaAngeloVenezia; duir-se el seu nomenament, ,al trebal! de modernització

El dírectorde Personal de,' , 'que va passar a ocupar ~I cá-: Cardona va assegurar que el =reaíitzat amb anterioritat. Ja
Cables Pirelli, Josep Maria Es- -rrec 'de president del Consel! . seu nou cárrec era fruit' del, .:,:hem vlscut s\luaclons cntl-
cofet, recorda, en una carta, : d'Adminislració. Venezia ha di-" 'treball de tota una vida, '60 no- "·~:~ques abans: J'any 1973, el
adrecada adiversosestaments : rigill'empresa vilanovinadurant més d'ell sinó també d'un grup 1981, '
de la ciutat, que lá Instal.lacló, ,;'els últims dos anys. " .. de col.laboradors, tots ells vi- Cardona afirmava alesho-
de la fllbrlca Plrelll va ser un 'D'aquesta manera, els-des- lanovíns.' ' .', , res estar molt satisfet del nivel!
fet destacable, Jaque va su- .:tíns de Cables Pirelli estan re- En I'entrevista, el director de qualitat deis graduats de
posar una forta expansló de' ~.gits per primera vegada per un general de Cables Pirelli l'Escola Politecnica de Vilano-,
I'economla local luna moder- ('vHanovl de naixement, Xavíer anUnciava moments econó- 'va que s'han incorporal a Pirelli

CANVIS EN LA DIRECCIÓ

Cavimar incorpora lamés moderna teonologia

en els darrers anys, Pero no
només cal parlar deis gra-
duats superlors, slnó també
deis Joves provlnents de FP
mcorpcrets coma operarls
de máquina Ideis quals també

.n'estem molt sallslets. El di-
rector general esmenta també
els treballadors tradicionals de
I'empresa: han demostrar una
bona capacltat d'adaptacló
per situar-se en una poslcló
adequada.

1Jil'"6~[1" Q". •. ~. , .' .
. ". . .

" :~'.';:,:~,.'~~'~;,.' . ,':~$.0.

• Fabricació d'int~rruptor~al buit
• Fabricació de recanvis pera Plantes d'Electrolisi

,~ Servei de manteniment a.Plantes d'Electrolisi

• Servei de manteniment elécíric i rnecánic en general

• Aplicacionselectroniques especials .. ';",~

, .Boqar de Flor, 102-104
poHg. Les Roquetés

Tel. 893 70 12 (2 Hoies)
Fax 893 80 05

08810SANT PERE DE RIBES

EM<~Y.B'OSA
" " "':rf'~:'::-::':' '~)' :', '" ,',,:': "

BOB,NES PER'CABLES
EMBALATGES DE YOlA MENA

La nostraempresafelicita tot l'equip::humaque hafet possible
l'assGlúTI~ntde 90 .any~de Cabiesñreúi a Vilanova i la Geltrú

.,'.. ,

Correspondencia: Apartat Correus 124.
Fabrica: Ctra. Vllafranca, km 50,700. Tel. 8937001. Fax 893 18 54. 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

FEUX



20 de novembre 1992 5

WF¡¡P9lÍJI' ------------

Un aniversari quefa de bon celeór(ir'90 anys depresencia a
Vilanova i la Geltrú
, El 1872, es compleixen
ara 120 anys, la família Pl-
relli fundava a Mila

.r l'ernpresa que -portarla
sernpre.aquestmateixnom.

Nou fou per casualitat
'que, al cap de 30 anys, el
1902,quan Pirelli va decidir

, , -lnstaí.tar-se a Qatalunya,
d'entre els pobles aspirants
a aquesta instal.laci6,
s'escollís Vilanova i la Gel-
trú.
, Com ens recordava 'el
president de Catalunya en
elpreg6 de la celebraci6 del
Centenari del Ferrocarril, la
gesta d'aquells patricis vi-
lanovinsque feiapoc havien
toradat el Garraf comenca-
va adonar elsprimers fruits.
Des d'aleshoes, es pot dir
,que els noms de Vilanova i
la .GeJtrúi Pirelli, han anat

Em plau dirigir-me a la general, del país, ta de paísos. sempre agermanats.
vostra publicaci6 en la ce- Si fa 90 anys la implan- ' M'agradaria des Pirelli va contribuir en
lebraci6 deis 90 anys de la taci6 de I'empresa Pirelli va d'aquest diari, animar-vos "gran' manera a la prosperi-
implantaci6a Catalunya de representar el lIanc;ament a seguir amb aquesta línia..•': tat iexpansi6 industrial de
la primera Fabricá' Pirellí 'in(1ustri.!ll~deVilanova i la, . ': ,Vilanova l la Geltrú. Milers

instal.lada fora d'Itálla. Geltr¿, a~~i!desdel'Dép.a~,~oj'; d~ ~iI~~.~vin~"té8Q,iCS,-s.
Sempre és una satisfacciói,,::tariW!1t d'lndús~riai Energia,h. " -mmrstranus i'obrers han'
per a mi commemorar la 'de la' Generalitat de Cata- " passat per les seves naus 1"
implantaci6d'una empresa lunya, connnuerndonantla taners, Sona gent i una rná
" precisament, la de benvingudaalesinversions" d'obra dequantat d,onaren
I'empresaPirelli que és una 'estrangeres com la que fa ,gran impuls a I'empresa en

'de les capdavanteres en el Pirelli.Peró.sírnultáníament, 'els seus inlcis.
sectorde les telecomunica- ha de donar-se una actitud En commemorar el 90,
cions i cables eléctrics a. recíproca per par! de les aniversari de la seva im-
Catalunya. nostrss empreses, és a dir, plantacló a Vilanova i la '

Pirelli ha estat des de, incrementant la seva irn- Geltrú, no podem oblidar la
molts punts de vista un plantaci6 productiva i co- clarividéncla i comprensi6
excel.lent cíutádá industrial mercial a I'exterior, de ma-' per les coses de casa nos-
amb un impacte més que, nera sólida i continuada per AntonlSublraIClaus,,, tra deis directius que vin-
positiu per la comarca i, en podercompar!ir amb la res- -",:.,~., conseller,!l°lndú~trlar·<.~uere~ de l'altrabanda de ,EsteveOrrlolsISendra

", Energla. t~IIIIIII.'.'.' ...:A.::i'c:.a'~de

. ,. ~ passat i la confianc;aen el
Felicito ben cordialment glosa com la Pirelli arrelava -: -nostre 'futuroQue sigui per '

el DIARI DE VlLANOVA, aVilanova,ien poctempsja '~' moitsanys! '
dega de la premsa cornar- era tan catalana com les.-;
cal catalana, par la saya altrés. Una clara prova que',
dedicaci6constantatots els Catalunya ha acollit des de ".

, temes que configuren la sempre les persones i les:;
nostra vida comarcal. .empresesque vénen a tre#~

La industrialitzaci6 de" bailar amb nosaltras i que aí,,:~
Cataluriyahaestatfruitdels' cllarg deis anys s'hi troben~:'~·
esforc;osdeis catalans, en .'. benbécoma casa. Un ani~W':
primer lIoc, I també de les ,', versan que fa de bon cele-.l<~
inversions i de la conñanca , " brar, que el}s demostra qu~'~'..>
de les persones que des de, 'Catalul)y~ sempre ha e~té.\ny'
tora segueixenla nostra "Europa i,que I~ premsa CO"~ '; " ,

ictlvitat. Ja fa 90 anys, gai-: marcal, 'com el DIARI DE·' ~--"w·:·
ebé un seglel, que una VILANpVA;saptransmetre, I .

indústria italiana tan presti- a la vegada, les notícies del

JordlPuJol1Soley .
Presldentde la

GeneralllatdeCatalunya.

Empresa'capdavanteraa-Catalunya
en cables

la mar lIatina a establir-se
entre nosaltres. Molts d'ells
posaren arrels profundes a
lanostra vila i s'hi quedaren
per sempre.

Estic segur que no hi ha
famílies vilanovines que no
tinguemo Mgim tingut algu-
na relaci6 a través de tarní-
liars nostres amb la casa
Pirelli, al lIarg d'aquests 90
anys.

Per aíxó, en aquest joi6s
aniversari, em plau felicitar
Pirelli, i tota la gran família
treballadora que en forma
par! tot adrec;antel meu re-
coneixement als milers de
convilatans que en el trans-
curs de gairebé un segle
han passat par les seves
oficines, naus I tallers, i han
contribu'itamb el seu treball
a fer de Pirelli la gran em-
presa que és avui. Un motor
essencial de Vilanova i la
G~ltrú.

" Per moltsanys poguem,
éontinuarplegatspercamins
de,pa.ui pr;osperitat, PIRE-
(LJ!VlLANOVA I LA GEL-
TRÚ. 'l.,

, " , " . 1 ' " '

Esforc, voluntat ,desupet:fl~JQ,llirogré.$~,"
...

":.~.."
i

I
Celebrar ~~ ani~er~ar! ra~ion~d'~om,es!llones que "nifi~ uQrevulsiu ímportant h passat i.arnb ulls cap el fu- , i

sempre convida a -rnlrar- amb ,elseu trebáil n'han fet,,' per-Ia corríarcá. Alllargde' ,,' túr, desltqsm unallarqavlda I
enrera. En e,'cas,!eI9pe. " un elem~nt e'!1blematic,ent , tpJs¡aques~ anvs, ha,re- ,a Pirelli. ' .
.anlversarl da Pirelli els re-' definitiva, amI)' la historia ~ presentat l'esfor9 i la vo- e.. ~ Félicitats., ¡
cords enllacen aquesta tá- d'aquest territori. luntat de superació de clr- ,
brica amb 1'~v~l.u;iós~cio-.... La vi~~udaaVilanova ila cumstanciesdifícilsiunpunt ~S i':L~, -;, ,: :;;¡')' ,;, I ;e,,'
~~o~om~?a!:!~!a:~~~~~ ~e::',~~I!!º:~~~,,~!~I~/em,":1arca::':':'ª'i~~~!,,~r~cLa'~~I.plq9r~,~:~~'.,Xav!er:RobortI Ol\ran.Pro-' "/ '. ..'-," .
Vllanova l la Geltru i la co- da en la crisi comercial i in- econórníc i social. "slClen!C1erCoñseIlCO'riiárca'lil¡¡r'_ ... ---. -,-- , "W
marca, amb tots les gene- dlÍstrialdelseglepassatsig-' 'Celebrem, doncs, el Garra!.,
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La historia

El Rei d'llalia'~·va,visilar,Vilanova el1924
•......; . • ~.'1 '

AUlIIIT TUBAU I GARCIA' ' del Valle, el Marqués de Ferrer-
EI13 dejuny de 1924fou dia Vidal i moltes altres autoritats '

gran per a vuanova-Pou la pri; civils, polítiques i religioses, Els
mera i única vegada que un representantsde Pirelli eren els
Cap d'Estat estranger visitava directors Cayetano Barucci i
la nostra ciutat. L'Ajuntament Pédro Pirelii, fill del fundador, A'
havia aprovat el juny del 1922· . I'arribada '(jel Rei rendiren ho-
donar el nom de .Rambla de' nors d'esquadr6 del Regiment
Joan-Baptista Pirelli a la per- de Treviño acompanyats de la
lIongaci6 de la Rambla Sama Banda d'Almansa que interpre-
fins al mar. Aprofitant I'estada tá I'himne ítaná. Tot seguit es
oficial al nostra país del Rei traslladaran a la fabrica Pirelli
d'ltalia, Víctor Manuel 11I,els on s'hi trobaven el Presidentdel
dirigents de I'empresa Piielli Consell d'Administraci6 de
feren, en nom del Consistori, 'Productos Pirelli, S'A,", García
lesdiligi!ncies oportunes pertal Parreñoielsconsellersdelegats .
que el monarca itallá inaugurés Josep Bertrán i Musitu, Sebas-
la nova Rambla, S'sncarreqá tia Gurná, fill de Oumá i Ferran,
l'organitzaci6 a una comissi6 i d'altres.
formada pels directors de la Després de visitar les
Caixa de Pensions i la Caixa instal.lacions, la comitiva es
d'Estalvis de Vilanova encap-· traslladá per la Rambla de la
<saladapel directiu de la Pirelli Pau iel carrer Ferrer i Vidal, cap
Caries Terzzi. a l'inicide la nova Rambla Pirelli

A les 10 del matí del dia 13 on hi bastiren un monumental
arribava a l'estaci6 en un tren Arc de Triomf commemoratiu:
especiallacomitivaformadapel Elscarrers i balcons de la ciutat

.Rei, el príncep del Piemont i estaven engalanats de bande-
altresautoritatsmilitarsitalianes res i atapeits de ciutadans i
iespanyolesambelgovernador d'alumnes de totes les escoles
civil, Sr, t.osada. A l'estaci6 vi- de la víla. El rei Víctor Manuel lit
lanovina esperaven el delegat descobrí unaplaca i talla lacinta
del govern, Desiderio Grafulla, amb els colors de la bandera
I'alcaldede la vila, rafael Pollés, italiana, Un cop inaugurada
el comandant militar, Vázquez pujaren per la nova Rambla i es

. La ciutat va rebre el Rei d'ltália amb entusiasme, segons les cr6niques

dirigiren cap al Museu Bala-
guer, on el monarca fou rebut
al sal6 Silvela per la Junta del

. Museu, Després de la visita al
Museu se Ii llluráel lIibre "Mis
recuerdos de Italia"de V, Bala-
guer, i una medallacommemo-

rativa. Acabats els actes proto-
colaris, tot el seguici es dirigí a
l'estaci6, d'on marxaren cap a
Barcelona, La mateixa nit del
dia 13,elCírculo Dinásticode la
ciutat ofer! a la colonia italiana
de la vila un concert

d'homenatge. Dies després,
I'alcalde de la vila va rebre un
telegrama de Joan-Baptista Pi-
relli, agraint la rebuda deis vua-
novins al Rei italiá. Fou una
efeméride ben rellevant per a la
ciutat.

~ ~
~.... Salonsper a reunlons. banquets, etc,"?¡

Habitacions amb bany complet, músico.
teléton. TV,aire condicionat, piscina,

piano-bar i coteterlo

HOTEL

cErhlnO
VIL ~ 'l~

4NOVA - ~\.~

***

Passeig Ribes Roges. 2-3
Tel. 8151719 - Fax 815 89 31

VILANOVA I LA GELTRÚ

• MARAVELLOSA SITUACIÓ PRIMERA LíNIA DE
MAR, TRANQUIL.LA I ACOLLlDORA, AMB

AMPLIA ZONA AJARDINADA
• pARQUING PRIVAT· OBERT CADA DIA·

SALONS PRIVATS PER A COMUNIONS, NOCES,
BANQUETS, ETC.

. , t ts qui han
, ordial felicitaCto per o

A.mbla nostre mese 'b\e la celebració del
fet posst . d CablespireUi a

90e aniversan el'
Vilanova i la Ge tru

RAc6 DE SANTA nÚCIA • (\1lanova i la Geltrú)
Tel. 815 1934 i 815 43 54



,

8 20 de novembre 1992

La historia

g()anysdeCaólesPirelli

La primera fabrica de Pirelli .co~struYda torad'ltalla

Pirelli: 90anysa.Vilanova:ila Geltrú
, ., .

AlBBlT TUBAU I GABelA
alarmant els drets aranzelaris

. sobre molts productes -entre ells
els cables- acompanyada de
forma sirnultánia per una activa
depreciaci6 de la moneda. Da-
vant de la dificultat en les im-
portacions I al factor de
rextstencía d'una polítlca in-
dustrial que facilitava la inversi6
i la repatriaci6 sense obstacles
deis beneficis generats per
I'activitat industrial, Pirelli es.'
planteja instaUar-se al nostre
país prop d'un mercat consoli-
dat com era el catará,

Enguany es commemora el
90é aniversari de I'arribada de
Pirelli a 'Vilanova i la Geltrú.
Pire"i inaugura les seves
instal.lacions a la nostra ciutat
el 11 de setembre del 1902,
havent-se constitu'it un any
abans, el 4 de setembre de
1901, amb un capital de 300.000
ptes. i sota la ra6 social de
Pirelli iCia ..

Inicialment re¡iresentava la .
primera fabrica del grup ítaüá
erigida IIuny del seu país
d'origen (grup fonmat el 1872 a
Mila per Giovanni Batista Pire-
1Ii). Es tractava, a Vilanova, del
primer intent de diversificaci6 Cal tenir en compte que er,: .

. industrial després de 70 anys, percentatge representat pels.;
d'hegemonia textil i es configu- " -sectors de la indústria i els ser; =,

raya, alhora, com una espe-' ',' veis sobre el total de la poblaci6 "",
ranca de ressorgimentdesprés activa el 1901 era d'un 57% a
de la depressi6 profunda en la . Oatalunya i d'un 32% a la resta- ,.
qual estava immers, no tan sois de l'Estat. Pirelli ja disposava en
Vilanova, sinó tot el país. aquells anys, d'una delegaci6

'comercial a Madrid i havia resolt
enviar a Catalunya a I'enginyer
Sr. Valdani per escollir el IIoc

. d'assentament més adequat.
Valdani aviat entra en contacte
amb els cenacles económícs
barcelonins i la seva atenció es
centra en alguna vila costanera
amb tradici6 industrial i, pertant,

• amb una oferta de má d'obra
interessant ibones comunica-
cions.

Barcelona era aleshores un
focus de conflictivitat laboral
amb rná d'obra cara i preu del
sol i pressi6 fiscal elevada. Ma-
tar6 esdevingué molt aviat la
ciutat requerida, ja que a més
de tradici6 industrial i exceUents
comunicacions, gaudia de cen-
tral electrica, fet que abaratia
sensiblement el cost dtnstal.-
lació.

INDÚSTRIA I SERVEIS

CIUTAT DE 12_000
HABITANTS

Vilanova era aleshores una
ciutat de 12.000 habitants ofe-
gada per una crisi multisectorial
generada a partir de la pérdua
de les cotónies americanes.
Pirelli seria la primera fabrica
de cables eléctrlcs del país i
aixó volia dir, a pocs anys de
I'inici de I'electrificació, una
empresa d'alta tecnologia,
constituida aixf matekcom la
-'rimera empresa de capital torá
.casa nostra, amb la qual cosa

es cornenca a constatar I'inici
d'una evident pérdua de dina-
misme empresarial local.

Pirelli es convertí molt aviat,
tant pel potencial de les seves
instal.lacions i qualitat deis seus
productes com per les seves
condicions socials i laboral s
torea avantatjoses per als seu s
empleats, en poi d'atracció de
molts vilanovins que amb els
anys anaren engruixint I'actiu
humá de I'empresa. Es crea
així, un sentiment d'identitat
ernpteat-emprésa que provoca
que Pirelli esdevingués per a
molts vilanovins una especie
de vitalici.

El 1902, Pirelli es trobava en
un moment de forta expansió,
disposant de les fabriques fun-
dacionals de Mila i una a La
Spezia, al sud de Génova, in-
augurada el 1886. L'empresa
italiana gaudia, per aquells
temps, en el mercat del nostre
país d'una auténtica situació dé'
monopoli, tot i que a les darre-
ries del XIX la capacitat

d'importació dins l'Estat espan- 1',
yol es va veure restringida, de-
gut, per un costat a la política' ,
proteccionista duta a terme pel
Govern que eleva de forma -'- _

PRETENSIONS
EXCESSIVES A
MATARÓ

Les aqosaraoes i excessi-
ves pretensions i exigencies de
l'Ajuntament mataroní desvia-
ren finalment I'atenció deis íta-
liáns. Mataró restava també ea-
pbussada en la crisi i davant de
la nefasta actitud municipal no
hi hagu~, com en el cas de Vila-

'nova,la reacció deis propietaris
i agents eéonómícs 10cals.EI Sr.
Valdani aviat connectá amb el
vilanoví Frances,'C Gurná i Fe-
rran, molt víncutdt amb els cer-
cles económícs. Després d'oferir
uns terrenys als carrer de I'Aigua
que van ser rebutjats, Gurná,

(P••••• ,. pagln. següení)

,Antiga entrada principal a la Rámbla de la Pau . ,'ARXIU PIRELLI

TRANSPORT
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Felicita CablesPirelli pels seus
90 anys d'implantació a

Catalunya

el Eusebi Milla, sIn. Políg. Ind. San! Jordi
Tel. 8143939. Fax 814 39 39. 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

SuministrosAlema,S.L.
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(Ve de I1 piglnl Interior)

que presidia el Banc de Vila-
nova, fundat per el/ el 1881,
ofereix a bon preu els terrenys
que el propi banc tenia al costat
de la vla del ferrocarril, terrenys
mutilats en partel1881 pel pas
de la via i que abans havien
estat propietat d'en Pau Soler
Morel/, el Girabais, consoci en
el banc de Guml\.

INAUGURACIÓ DE
PIRELLI

El setembre del 1901, els
dirigents de Pirel/i inspeccionen
els 13.500, m2 i signen la com-
pra a la seu del banc vilanovf.
Paral.lelamerit, l'Ajuntament
efectul\ la cessi6 gratuita d'uns
terrenys annexos als comprats.
Aquestes excessives faci/itats
aixecaren fortes critiques tant
d'autoritats com de molts cíu-
tadans que no entenien aquel/a
actitud generosa en un moment
L 1epressi6 I dacadáncla

col./ectiva.
la nova fl\brica, projecte i

obra de Font i Guml\, fou inau-
gurada el 11 de setembre de
1902 amb I'absilncia del funda-
dor G.B.Pirelli i d'Emili Viñals,
aleshores alcalde. Van actuar
com a amfitrions els directors .
Srs. Valdanl, Cesar Guilani, At-
tilo'Piazza I Carlos Bosel/i, i va '
ser mestre de cerímónies Fran- <,

cese Guml\ que oferí els brindis
· pertinents' en l'ápat

d'inauguraci6 que es feu des-
prés d'una visita conjunta a les
instal./acions fabrils.

El banquet i actes protoco-
laris oficials s'oferiren el 29 de

·setembre al CIrculo Vilanovés,
·seu de I'actual Foment vilanovl,
amb la -preséncía del Sr.
G.B.Pirel/i i altres actualitats.

NORANTA ANYS

Noranta anys després, Pire-
lIi continua les seves activitats a .
la nostra vila amb moments

La lébrica va ser projectada par I'arquitecte vilanovf Font i GumA DIARI

el seu assentament pot qualili-
car-se com un deis fets econó-
mies més nascsndents de la
historia de Vilanova.

d'expansi6 i altres, poes afortu-
nadament, d'encongiment, amb
la certesa que la seva historia i
la de Vilanova del segle actual

caminen plegades i Pirelli es-
devé en aquest context un punt
de referilncia obliga!.

Afegim amb convicci6 que
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La primera fabrica va ser inaugurada- 1'11de setembre de 1902

La nova empresa va aportar a Vilanpva estabilitat
laboral i la incorporacióde modernestecnologies

IIBIACCIÓ

Els OIARI OE VILANOVA,
del dia 11 de setembre de 1902
destacava com a gran noticia,
I'esperada inauguraci6 de la
fabrica Pirelli a Vilanova i la
Geltrú, un esdeveniment que
aportava a la ciutat I'estabilitat
laboral i la incorporaci6 dsrno-
dernes tecnologies:

Abans d'ahir, a les 5 hores
de la tarda, com s'havia anun·
ciat, va tenir I/oc la inauguració
de la primera parl de les obres
de la gran fabrica de fi/s icables
etéctrlcs que els senyors Pire/ii

i Cia. han instaUat a aquesta
vi/a. A /'esmentat acte van ser
convidades, a més de les
autoritats,diferents corporecio-
ns de la localitat ibon nombre
de petticúters. Van ser tots re- '

buts amb molta atenció i de- 0,

terencie pels Senyors Giulani i
Baldan/, enginyers ambdós de
la casa, els quals al mateix
temps van ser presentats al
personal que la compsnyie té a
Madrid i que va venir expresse-

mentperprendre parl a la festa.
Acompanyats del Sr. Balda-

ni, .ets concurrents van visitar
les diferents sales d'elaboració,
comencent per la de les maqui-
nes on /'esmentat eaginyer va
I/egir un extens teleg(;1ma del,., '
director gerent Sr. Pifelli, do·,~
nant gracies al municipi vüsno- ,.

vt per ha ver facilitat amb el seu
despreniment, cultura Iamor al

seu poble la InstaUacló de la
fabrica, reconelxement que fela
extens a les altres entilats Ia
tota la poblacló. El Sr. Baldanl,
després de reiterar aquesta
gratitud, va tenlr també frases
de reconeixement Ielogl pel Sr.
Braquer, Alcalde en reooce de
fundació, Iper totsels Industrla/s
que van prendre part a /es obres,
destacantels métits del Sr. Font,
arqultecte, per haver sabut
agermanar/'art amb les exigen-
cies proples de la Indústrla.

Tot seguil i en virtut d'una
ordre del director es va posar,
en marxa la maquinaria, oeste-
cant /'admiració del tuncions-
ment de dues méoumes siste-
ma "Corlis", de doble expansió,
que posen en moviment dues
potents dlnamos de corrents
polifacies capaces de des en-
volupar una potencial elevada:

pero que, segons van poder
observar en el vottrometre, tre-
ballava a una pressló de 120
wats, no recordant els amperis'
que en aquell moment desen-
volupava. De la sala deis organs
de transmissló Idlnamos es va
passar a la de les calderes en
les quals és digne observar que
funcionant aquestes, a la preso
sió de dotze atmosferes, equ!-

valents 8 una temperatura de
tres-cents graus, tan soIses feia
perceptible el calor gracies a, '
/'encertada coUocació deis or->
gans generadors de vapor. Se-
guelx després la sala del gasa·
metre de gas pobre que acaben
d'instaJar a manera d'assaig per
determinats usos de calefacció;',
el taller de serralleria muntat •
modernament amb torns de tota
classe iaparells de recomposi-
ció Ialtres 'úti/s per a la ma-
quinaria; deprés la sala on es
fabriquen les recobertes de
grans cable i la del gasometre.
Finaliizada la visita, els con vi- ,,'
dats es van traslladar a un gran
salódisposati adornat amb ñors,
en el qual el reposter de tece-
pital, Sr.· Pince, va servir un es-.
plendid lunch, A /'escorxar el\
cava, el Sto Francesc Gumé va',~,

pronunciar un brindis exalta:J/ la >~
indústria iel progrés assen'Ya·
lant la fabrica deis senyors Pire·
lIi iCia. com a enlla~d'unió entre
la nació espanyola IItalia.

Les noves instaIJadons van causar l'admiraci6 de tothom ARXIU PIRELLI

CONFORTs.c.c.L.
., . ~ ~~ ,.' x -; .~,

AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

REFRIGERACIÓ

ESTUDIS I PROJECTES

INSTAL.LACIONS

MANTENIMENT

AIGUA-GAS-ELECTRICITAT

Distribuidor Onclal ·lLt.!ÓJle~ '. ;";.',

el Forn del Vidre, 17. Tel: 815 55 55.08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

E STAURANT

LYS
Cuina tradicional • Salópe~a banquets• Serveia domicili

Enhorabonaen el vostre.vüaniversari i us
• " •• ;; "".'; • , 'lo '_ <' ;.: _.' ':, \\~:~; "' , ',:?" .... '

encoratgemacontinúariatasca ja iniciada
Rambla Ventosa, 1. Tel. 815 42 92-815 5496. 08800 VILANOVAI LA GELTRÚ
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Durant la visita es va fer una demostració de la manufactura deis productes

Franco visita Pirelli I'any 1949
REDACCIÓ Pirelli, artisties ares de tromt

guarnien /'ambient.
De tots els pobles de les

rodalies havien arribat nombro-
ses representacions: el director
general de Seguretat, tinentco-
ronel Rodrfguez Martinez; el
sots-director general de radio-
difusi6, senyor Albareda junta-
ment amb el director de Radio
Nacional d'Espanya a Barcelo-
na, senyor Malagelada; el cap i
Secretari Provincial d'Educaci6
Popular, senyors Pardo i Vi/a
Pradera; ralcalde i diputat pro-
vincial Antonl Ferrer Pi amb els
tinents d'Alcalde senyors Trull i
Aviny6 i el secretari de
l'Ajuntament, senyor Forasté -
entre d'altres personalitats.

. A les 11.45h. va arribar el
cap de rEstat a Vilanova, entre
els aplaudiments de la multitud.

L'Alcalde va donar la ben-
vinguda en nom de la ciutat, a la
qual va correspondre '
r/l.lustríssim somrient i agitant
la má a les aclamacions de la
concurrencia .

.La Rambla Pirelli en aquest
tnoment, oferia un aspecte im-
pressionant. A rentrar a la fabri-
ca, 1'II.lustrissim tou compli-

En el DIARI DE VILANOVA
del'11 dejunyde 194gespodia
lIegir, amb el lIenguatge de
I'época, ara traduit a la nostra
lIengua, I'est¡\ncia del general
Franco a Vilanova amb motiu
de' la visita a la F¡\brica Pirelli.

. L 'estancia de I'I.lustrissim·
cap de rEstat a la nostra pobla-
cto durant el mati del passat
dimecres, dia 8 de juny 1949,
va tenir les caracterfstiques de
tot esdeveniment de benvingu-
da apoteósic, prodigat per tots
els 'sectors socials de Vi/anova,
que van voler sumar-se amb
grans mostres d'alecte a
/,r "'esi6 entusiasta i decidida
( , la política que encarna el
copltostd'Espanya, política que
segueix la linia d'unitat i con-
cepte cristiá del Régim, que 10-
ren norma a les albors del Mo-
viment Nacional.

Vilanova f la GeltnJ, dones,
abans de rarribada del general,
oterle ja un aspecte de
/'extraordiniiria /luentor. Els
balcons deis carrers plens de
penjolls, predominant els co-
lors nac/onals i des de la carre-
.tera de Sitges ñns la fiibrica

Franco va visitar la fabrica acompanyat par destacades personalitats de I'época

mentat ". pel' Corlsell id'altresdestacadespersonali-
d'Adininistraci6 de la Societat, . tsts, qUE! van acompanyar el

ARXIU PIRELLI

Cabdill durant la seva visita per
les diverses sales .

El ConsellComarcal,
.....•••...
r~ ll" .••

._--.-:-_--.,.,......~ del Garraf

s'.afegeix a la celebraciódel
90e. aniversari dePirelli, felicitant

tots elshomesi donesqueambelseu
treball.hanfet d'aquestaempresaun. .

elementemblematicdela ciutat de
Vilanovai laGeltrú:
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La cornmemoraci6

L'arribada de Pirelli a Vilanova i la Geltrú I'any 1902 no va ser una
casualitat. Aquesta afirmació I'ha fet el periodista Lluís Reales,
coordinador delllibre commemoratiu del90é. aniversari de Cables
Pirelli a Vilanova que demá dissabte es presentara a la factoria

Cavimar. Elllibre, que es titula Pirelli: 90 años innovando en Es-
paña, recull la historia i I'evolució tecnológlcade Pirelli. Segons Lluís
Reales el cable és una tecnologia de futur, sobretot pel que fa al
camp de les comunicacions.

Entrevista al periodista Lluís He,9,les;.coo.rdinadorde.L lIibre cornmemoratlu

'L'arribada de Pirelíi<~'vilaribva'nova ser
unacasualilat',

~ '..l.

IWtIlNFllANCAI balxatensló,explicaelsprimers que només té servels a ia . ·prodú.ctes éscada cop inés
---------- anys de Pirelli a Vilanova. llargadelxadetenlrqualsevol curta,' afirma el coordinador

. Coincidint amb I'acte de Segons Reales, I'arrlbada de poder politlc I socIal.. o'aquest !libre commemoratiu.
celebració demA dissabte del Plralll a Vllariova ·no va ser . El tercer.capítol és dedicat Lluís Reales, pera. aposta·
9Ol!. aniversaride la fundació a· una casua,"at. HI va InfluIr a I'electtificació d'Espanya, pel cable com a tecnologia de
VilanovailaGeltrúdeJafAbrica molt el ferrocarril, el port, la' .procés en elqual Pirelliva tenir . futur,sobretotpelquefaalcamp

bles Pirelli es presentará un. tredlclólndustrlal,I'exlsténcla un gran prolagonismeels anys : de lés comunicacions.' En
re commemoratiu. Aquest '. de professlonals qualHlcats 50 i 60, i de la "proqresslsta". aquest quart capítol també es

lIibre,que porta per titol Plrelll~ '. '.formats a I'Escola Industrial, polltica social amb els partade lesúltimesrealillacions
90 allos Innovando en Espa-· lacrlsldelsectortéxtlll,entre treballadors de I'empresa, de' Pirelli, com la seva
fta.haestatcoordinatpelperio-· d'aHres,ladecadéncladelport segons Reales. . ..participació en els Jocs
dista Lluis Reales, redactor en comercIal com a con- L'últimcapítolparladellutur. Olímpics.
cap de Ciencia del rotatiu 'La seqOéncla de la plaga de la Uns anys. venlders on la .
Vanguardia'. fII.loxera a les vlnyes. tecnologla es debat amb LES ANECDOTES

El llibre, segons que ha En aquest primer capttol Incertesa I on per avan~ar en .
explicat Lluís Reales en el també s'explica el gran les noves tecnologles calen

•. moltes Inversslons en
,--------,------,---..,.-----:-------" recerca mentre la vIda dels

Alllibre no es recullen. pera,
algunes anécdotes amb lesque
Lluís Reales s'ha trobat a I'hora

de coordinar-lo. Aixl, ha
descobert que gran part de la
informació referida als primers
anys de la fAbricaa Vilanova es
conserva a MilA perqué allA hi
havia unjueu mol! metOdicamb

.avantpassats espanyols que va
guardar copla de tots els
documents. La documentació
que hi havia a Espanya es va
cremar quan als anys 60 es va
traslladar la delegació de Pirelli
a Barcelona. També ha trobat
undocument quedemostra que
Pirelli no va aconseguir que els
treballadors vilanovins, per la
seva especIal pslcologla, del-
xessin de fumar a la fabrica.

En elllibre s'explica I'importancia de PireHia Esp8(lYII: ' •."

decurs d'una entrevista creíxernent de-Pirelli fins a la
mantinguda amb el DIARI DE GuerraCivil.Plrelll, explicaLluis
VILANOVA, no és un treball • Reales,vaarrlbaratenlrun80
de tesl slnó una obra que Ó un 90 per cent del mercat
partlnt de la perspectiva del cable eléctrlc a 'Éspanya
hlstOrlca Intenta expllcarl a entre els anys 1920 11930.
Importancia de Plrelll a . En el segon capitol es parla
Vllanova Ila seva Importancia del concepte d'indústria com a
'respecte a I'electrlflcacló motordedesenvolupament. U[I'
d'Espanya. També és un IIIbre pals sense Indústrla, diu ei'
onesdefensaquelalndústrla coordinador del lIibre, acaba
's molt Important per al pals. convertlnt-se en un lIoc de
¡ La primera part del llibre. vacances, en un pals de l' . I I

Plrelll,"una hlstérlÍtllmb alla·I--- ..·cambrers·tafegeixq~e'l/npa¡g,.-,·.~~.·- '~"---"'. -- .....~ •. " ~'-.- __~ ...•
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Els noranta anys dé les fabriques Pirelli a Vilanova i la Geltrú es
presten a estudis i reflexions entorn aquesta primera factoria
establerta a Espanya per la coneguda multinacional italiana, pero

, també ofereixen sens dubte histories i anécdotes alllarg de quasi un
5egle. En aquest cas recordem les vicissituds que la Guerra Civil
espanyola va proporcionar a la fabrica vilanovina.

La factoria va ser volada hores abans de I'entrada a Vilanova deis "nacionals"

La GuerraCivil a lafabricaPirelli
JAlM CARBOret

Els padrons d'habitants de
Vilanova i la Geltrú deis anys
1935 i 1940, periode en el qual
s'lnclou la Guerra Civil espan-
yola de 1936-39, donaven un
montant de 16.909 i 16.796
habitants respectivament. Per
tant, la nostra vila comptava
lIavors amb una tercera part,
-"roximadament, deis habitants

uals. Si tenim en compte que
,(aquelles dates els treballa-

dors de Pirelli eren 1.200, en
números rodons, es fa palés
allo que s'ha dit molles vega des,
que quasi totes les families vi-
lanovines tenien algú o altre
treballant en aquella indústria,

L'inici del moviment sub-
versiu el18 de juliol de 1936 va
fer que, en la zona on va fra-
cassar, es produis unaveritable
revoluci6, amb assassinats,
fugides, incautacions, formaci6
de milicies populars, etc ... Fels,
tots ells, que van repercutir
necessártament en l'árnbit la-
boral, que va quedar paralitzat
durant les primeres setmanes a
les fabriques i als tallers princi-
pals i, de forma especial, a la
Pirelli. Van constituir-se COmités
d'empresa per substituir els ór-
gans de direcci6 i va caldre el
reconeixement deis nous man-
dataris per poder tenir accés
als comptes bancaris. El 7
d'agostde 1936, el full d'aparici6

'a editat com a Butlletf del
lité de Defensa Local, pu-

bllcava un avis per als treballa-
dors de la indústria Pirelli, dient
que aquell dia a les 6 de la tarda
es procediria ais pagament de
la setmanada, I que els paga-
dors hi fossin una hora abans.
També advertía a tots els obrers
de l'obligaci6 d'estar a la vila i
disponibles per al treball al pri-
mer avis de la nova direcci6,
excepte aquells que estigues-
sin enrolats a les Milicies Anti-
feixistes i els malalts.

LA VIDA
QUOTIDIANA

La vida quotidiana, passa-
des les primeres setmanes, va
anar cap a una normalitzaci6,
evidentment relativa ja que el
pals estava encara sota els
efectes d'una situaci6 de des-
concert i en els inicis d'una
guerra civil. Laboralment les
fabriques i tallers havien représ
les seves activitats, amb la va-
riant d'estar sota la direccl6 d'un
comlte d'empresa i amb la
merma progressiva del perso-
nal mascuH, primer per la incor-

poraci6 de voluntaris a les mili-
cies i, més endavant, per la crí-
da de lleves per ats fronts de
combat. Pirelli, com a Indústria
malontárta. va ser la que més va '
patir aquesta merma constant,
fins que un decret firmat per
Josep Tarradellas,lIavors Con-
seller d'Economia, donava al-
·gunes indústries metalúrgiques '
i quimiques la consideraci6 -
d'indústries de guerra. Mercés

. a aixo una part del personal es
considerava "imprescindible" i '
es lliurava desermobilitzat. Com
en totes les coses, va haver-hi
els seus alts i baixos en la clas-
sificaci6, cosa que va promoure
queixes i el considerar apadri-
nats a alguns d'aquests impres-
cindibles.

ELS BOMBAADEJOS

El desenvolupament de la
Guerra Civil que, de forma indi-
recta, va afectar tota la rera-
guarda, no va tenir una reper-
cussi6 massa directa sobre la
poblaci6, pero a principis del 38,
amb motiu de ravanc de les
tropes franquistes sobre Cata-
lunya i, més tard, amb les bata-
lles de l'Ebre i el Segre, es va fer '
més present la guerra. Abunda-
ven els atacs del'avlactó a po-
blacions catalanes, enclaus fe-
rroviaris i, sobretot, el reiterat .
bombardeig a indústries i al port
de Barcelona. O'altra banda, la
vida quotidiana havia pres unes
cáracteristiques ben diferents de
les normals:el racionamentdels
'aliments, la mobilitzaci6 d'un
gran nombre de lleves, amb la
tragédia familiar que suposava
el.comlat del marit, del fill o del
gerrna.També en I'aspecte urbá

. la vila tenia, a la nit, un aspecte
fantasmaqórlc: tots les fanals
de I'enllumenat públic s'havien
pintat de blau per tractar
d'escamotejar la visi6 de la vila

, als avions. Sovintejaven les.
alarmes aéries, que feien c6rrer .
molta pent cap als refugis.

Les alarmes s'anunciaven
(P••••• l. pagln •• egüenl)
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(v.d. ,. pbglnaanterior)
amb un toc lIarg de les sirenes
de les tábrtques Pirelli i Mar-
qués i, un cop passat el perill,
tres tocs curts.

El primer bombardeig so-
fert per Vilanova i la Geltrú va
ser el 18 de gener de 1938 i
I'objectiu va ser la linia férria. Es
pot dir que hi va haver punteria,
perqué una bomba va ende-
rrocar per complert una mo-
derna torre anornenada de
I'enclavament on s'hi havia si-
tuat el control de les comunica-
cions ferrovi~ries. Quant a la
fabrica' Pirelli va ser bombar-
dejada dos dies consecutius: el
4 i el 5 de febrer d'aquell mateix
any. El primerdia ala matinada,
amb grans destrosses i la mort
de la treballadora Amáüa Alba
Barcel6, a part de nombrosos
ferits. L'enterrament de I'única
víctima va tenir lIoc el dia 6 i va
ser una multitudimjria expressi6
de doli de protesta. En la segona
ocasi6, els avions van deixar oir
el seu rum-rum una estona
at- - de deixar caure les
be .s -una dotzena, precí-
sament- sobre la fabrica. Va
oír-se. no sé si ingénuament,
que segurament esperaven que
sortís el primer torn de la tarda,
a les sis, per no produirvíctimes.
Es comentava que els pilots
italians deis Saboia (que eren
els avions amb base a Mallorca
que venien aquí) coneixien de-
talladament la indústria italiana
ubicada a la nostra vila.

Els dies 7 i 9 de setembre es

va produir un nou bombardeig.
En aquesta ocasi6 I'objectiu va
ser La Calibradora Mecánica.
coneguda popularment com La
Cali,les instal.lacions de la qual
van quedar greument deterio-
rades. L'últim bombardeig a Vi-
lanova va ser el19 de gener del
39, dos dies abans de I'entrada
a la nostra vila de les tropes
franquistes. Pot deduir-se que
anava destinat a la via del tren,
pero en aquest cas van errar
I'objectiu i les bombes van caure
sobre la Sínia de les Vaques,
una d'elles a la casa, on van
morir cinc membres de la famí-
lia així com una dona que hi
havia anat a buscar lIe\.

UNA EXPERIENCIA
PERSONAL

Quan varn tornar a classe,
després de les vacancesdel 38, •
a l'institut de batxillerat, situat
lIavors al col.legi deis Escolapis,
va venir a parlar amb el director
un representant del Comité
d'Empresa de la fabrica Pirelli.
Pretenia que els nois més grans
o deis últims cursos, que vo-
luntárlarnent volguessin, anes-
sin a treballar a les oficines de
Pirelli, que havien quedatel que
es diu en quadro amb I'anada
al frontdel personal. La proposta
era una experiéncia nova i vam
acceptar-Ia sis o set alumnes
del cinqué i sisé curs de batxí-
IIera\. Les oficines general s es-
taven situades en aquell rno-
ment a I'edifici que avui aplega

La fabrica Pirelli abans d'esclatar la Guerra Civil DIARI

I'Escola La Pau i que havia
estat la residencia deis directors
italians de la indústria i lIurs
families. Ens van destinar a les
oficines de personal, organit-
zaeió del treball i comptabilitat
industrial. Guardo encara un
carnet expedit pel Departament
de Treball i Obres Públiques de
la Generalitat, en el qual, junt
3mb la foto i les dades perso-
nals, hi figuren d'altres de cu-
rioses com: meritori, 16 anys,

140 pessetes mensuals, indús-
tria Pirelli, E.C. i Rambla Durruti,
de VilanovailaGeltrú.Joestava
a I'oficina de personal on, com a
feina principal, preparávsm la
nómina, IIavors setmanada,
d'obrers, tecnics i administratius
de la fábrica. Recordo un fet
curi6s que es va repetir algunes
setmanes. Quan el divendres
teníem les taules plenes deis
bitllets i monedes que havíem
anat a buscar al banc amb

protecci6 armada, sonava
!'alarma aería i havíem de
deixar-ho tot com estava. No
cal dir que, encara que fos a
corre-cuita, quedava I'oficina
ben tancada. Tot el personal de
I'edifici corria al [ardí on s'hi
havien fet unes rases de l'alcada
d'una persona cobertes amb
taulons i ramatge. El senyor
Frederic Serrano, pare del que
fou regidor amb el mateix nom

(pa•• a a la pagina.agüent)
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seus treballadors a un torcós
atur, no remunerat lIavors, no
cal dir la precaria situaci6 que

. I'acabament de la guerra va
plantejar aquí, a Vilanova. Van
sertempsdlñols, agreujats amb:
el posterior retorn deis comba-
tents. Malgratlot,la reconstruc-
ció de la devastada indústria va
portar-se a bon ritme. Segonsel •
Dian de Vilanova de I'época,

Els die s precedents a I'any 1940 va quedar resolt el.
I'arribada de les tropes Iran- problema de raíur. No obstant,·
quistes a Vilanova i la Geltrú quedava el nudi de treballadors •
van ser de total desconcert, no entrecinquanta i seixantatanys > ;
ja a la Pire//l. sinó a tota la vila. . de difícil aclopamen\. Els orga-- .
Tropesenretirada, dirigents que nismes laborals existents lIa~ o"

fugien de la crema. botigues I .vors, la C.N.S. i l'Oficina de Co- ":
col./egis tancats •.gent que ja roo . locación, van plantejar 11 Pro- ,:
acudia al trebalL.·les noticies ductos Pirelli. SA la süuacié : '.
de la rádlcIntormaven de ,d'uns homes que havien dedi'('t"
I'ocupació progressiva 'de po- . cat les saves energies i els mi- -:.'~.
blesdelaprovínciadeTarrago- lIors anys de la seva joventut al' ,
nao el bum-oum deis canons servei d'aquella indústria. Gra- .;:e
quan ja estaven les tropes fran-: .' cies a aquestes gestions. de les l'

quistes mes aprop van provo-' .: que se'nvaterresse I'empresa: .
car uns veritable psicosi de 'la totalitat de treballadors de

. ouerra, que va culminar amb la I'antiga plantilla es van poder' "
adura de la fabrica Pirelli. Un anar incorporant de nou.
'ell de dies abans havia arri-

bat un cotxe que. recordo. por-
lava //Iigat a sobre una matalás
sxtés. Hi venien uns técnics
sovieties i un interpret. Van ser
acompanyats par técnics de la
casa per diferents Indrets de la
fabrica. Pel que vaig poder
veure ja portaven un planell amb

-la situació de les carregues a
col./ocar.

l'endema la Iábríca ja no '
obrlles portes. El 21 de gener
de 1939. qua n feia poca estona
que havlem dinat unes fortes
explosions van sacsejar Vila-
nova. Volen el Plre/ll, va dir el
meu pare. mentre Ii espurneja-
ven els ulls. Que no saben que
és la vida per a 1.200 faml-
lIes? Vam pujar al terrat, Unes
columnes de fum embÓiraven
el cel de Vilanova.

Mentre. en direcció a Cu-
belles. se sentien les canona-
des més aprop. l'exercit fran-
quista. manat pel general Ya-
r'" •.••estava ja a Cuni\. les ex-

ions de la Pirelli van ter,
~dons es va dir després. que

es precipités I'arribada aquí.
Aquella mateixa nit les
avancades de la V Divisió de
Navarra entraven a vnanova.

Si la indústria Pirelli va que-
dar greument malmesa i els
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(v. de l. pigln •• nlerlor)
i cognom. sempre ens deia:
Nols poseu-vos un lIapls tra-
vesser a la boca (no existien
encara els bollgrafs). Era, se-
gons ell. una manera de contra-
rrestar I'efecte de les explosio-
os.
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Els inicis deseglei la fabrica Pirelli
Abans que tot, creiem que

aquest modest assaig mereix
una justificació, que no és altra
que remerciar I'agraiment vers
el nostre amic I col.laborador
Joan Marin par haver traduil
directament de l'italia un lIibre
editat I'any 1922 que fa re-
ferencia a la f~brica Pirelli en
I'aspecte documental. Aquesta
eol.labóraciÓ seva en el tema,
que creiem que té un Indubta-
ble Interes per al lector, forma
part de la nostra, dirlem, apor-
tació ntstórca -certament limi-
tada per no tenir un espai més
considerable- pero que en
aquest cas va avalada per al-
tres investigadors vilanovins
que descriuen un conjunt de
fets.

~ totes maneres, creiem
o .1 lector tindr~ una idea
g,----, al del tema apropant-se -
malgrat la distáncla deis anys-
a una época que aná espero-
nant, poc a poc, el desig deis
vilanovins de poder tenir, amb
el treball constant, una Vilano-
va Industrial en el concert deis
pobles més avancats de la
nostra terra.

D'ANTUVI, UNS
ANTECEDENTS
HISTORieS

Perflongatde I'arrancada de
la centúria, el segle XX ha estat
una gran epoca per a I'economia
de Catalunya. La revoluciÓ in-
dustrial i agrícola covada més
enna deis Pirineus crea un (\ucli
económíc rie, eomplex i puíxant
que ja molts historiadors i eeo-
nomistes han estudiat a fons
des. de la perspectiva de la
eonfiguraeió de I'empresa in-
dustrial, del carácter de les rei-
vindicacions obreres í, fins I tot,
del~'envolupament del cata-
la! l, com a for~a política
qu oria la porta a planteja-
ments inedits de la consciencia
hlstóríca,

Els grups socials tradicio-
nals -hisendats, clerecia, me-
nestrals, gremis, pagesia i el
sentiment pairalista-, formen

part d'un entrellat dintre del qual .
es va iniciar í expandir la burga-
sia industrial;laintel.leetualitat
catalana; les asscciactons
obre res, els ateneus, la prem-
sa ... Les fluctuacions més inte-
ressants d'aquella complexitat
on es movien libarals i realistes,
republicans, federalistes i car-
lins donaren lIoc a tres genera-
eions: la romántlca.ta floralesca
I la de la Renaixen~a. Des
d'aleshores, pot dir-se que
s'acumularan les actituds I els
esdevenlments. .

Vilanova i la Geltrú, que ex-
pandia les seves activitats apli-
cant el treball. quoñdlá en la
construcció de bótes i comerc
de vins que eren tramesos enllá
deis mars, parava esment en
les radicals innovacions técni-
ques que s'anaven produint
arreu de Catalunya, no deixant,
pero, de treballar la terra com a
factor principal de I'economia
de la vila.

Laformació de I'alta burga-
sia barcelonína influf en
I'evolució progressiva de les
activitats locals. Entre els ho-
mes més prestigiosos de les
linances i la indústria catalana -
Girona, Güell, Arnús, Estruch-,
s'hi trobava el vilanoví Ferrer
Vidal, que amb la se va
intel.ligéncia i els seus estorcos,
pot assegurar-se que fou el
primer gran pioner del proeés
econórmc evolutiu de la nostra
vila.

DEL DESCONHORT A
L'ESPERANCA
, '

Vingueren, pero, els anys
tristos (1881-1900), que
I'historiador Albart Virella des-
glosa en un interessant lIibre
entorn la decadencia de Vila-
nova. Posats a dir les coses
d'una manera clara, s'havia
arribat a la més pregona dava-
liada. Fou aleshores que sorgi-
ren les instal.lacions de la fabri-
ca Productos Pirelli, S.A., i se-
gons escriu el mateix Virella en
un altre lIibre, vlngué aquesta
fabrica a galvanltzar I'emorteil
cos de la vUa, abatuda per les

Pirelli va proporcionar un treball constan!

Inlnterrompudes calamltats
que la submerglren en la
postracló apoteóstca de les
-'arrerles del segle passat.
En els terrenys que circumda-
ven la factoria -I'empresa ita-
liana tenia cura de dir sempre
aquesta paraula- hi haviahagut
una cape!!a dedicada a la Mare
de Déu de Montserrat.
Instal.iada quasi al capdavall
de la 'Rambla de la Pau, la
factoria constituí un respir per a
la població vilanovina, [a que
alenava molles esperances
d'engrandiment i, per tant, d'un
accentuat i digne treball
col.lectiu.

ELS INICIS DE LA
INDÚSTRIA PIRELLI

Davant la creixent exporta-
ció de cables electrics alllats i
articles de goma de les facto-
ries Pirelli d'ltália envers Es-
panya a finals del segle passat,
es va fer palesa la necessitat
d'establir la primera Iábríca Pi-
relli al nostre país. En 1901,
amb I'augment de les tarifes

duaneres a Espanya, es va de-
cidir la seva construcció, esco-
lIint-se la nostra localitat per la
seva bona ubicacló sobre una
de' les més importants línies
ferroviárles de la península.

Es varen construir d'im-
mediat váries naus segons els

criteris moderns d'arquitectura
industrial,' i en el seu inici de
producció, a finals de 1902, la
fabrica ocupava una superfície
de 1.000 metres quadrats, dis-
posava d'una torea motriu de
160 HP i donava treball a 50

. operaris. Successivament. es
van construir altres naus per a
la fabricació d'artieles de goma.
En 1908, es va iniciar la de
cables eléctrics subterranis per
a la distribució d'energia, con-
tribuint així a I'expansió de Rie-
gos y Fuerzas del Ebro, actual
Fecsa, amb impor!ants línies
subterránies, com una de 30
qm, a 25 QV en Barcelona, i
també una altra de 32 qm, a
5OQV, per a Catalana de Gas i
Electricitat, que va constituir en
aquell temps un veritable récord
europeu en la técnica de cables

ARXIU PIRELU

subterranis d'alta tensió.
En 1922, a la ceiebració del

cinquantenari de la fundaciÓ
Pirelli a Mlia, la tábrlca de Vila-
nova i la Geltrú ocupava una
superfície de 55.000 metres
quadrats, amb la meitatedifica-
ts, una potencia de 1.600 HP, i

els seus empleats í obrers eren
1.500.

Amb motiu de la dita eele-
bració commemorativa, a la tá-
brica de Vilanova van tenir
efecte, el 24 de juny de 1922,
diversos actes entre els quals
destacava la lápida dedicada al
fundador Joan Baptista Pirelli.
Unes artístiques invitacions, en
les quals hi havia el retrat i
biografia del fundador, foren re-
partides al personal de
l'ernpresa,

Segons manifesten Jordi
Gual i Anna Riear!, autors d'un
lIibre aparegut el 1981 sobre la
comarca del Garraf, els motlus
de la Instal.lacló a Vllanova I
la Geltrú de la tábrlca roma-
nen Incerts I desconeguts. Es
parla d'una posslble actua-

(pau. a la pAgina.egüent)
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cló deis patrlcls per tal
d'aconsegulr-ne la vlnguda.
També, deis atractlus que
presentava Vllanova en
I'época: excedent de bona rná
d'obra, sltuacló I comunlca-
clons per ferrocarril amb Bar-
celona. El fet as que la prime-
ra tábrlca que els Itallans
muntaren fora del seu pals
arrelá a Vllanova I la Geltrú I
encara en els nos tres dles
caracterllza la flsonomla ur-
bana I Industrial de la vlla.

VILANOVAA
COMEN9AMENTS
DESEGLE

Lavida al poble, quan el vell
segle ens acabava de deixar,
no semblava, com ja hem ano-
tat,éssermassaventurós.L'any
1900,la població havia baixat a
11.859 habitants deis 13.811
que tenia I'any 1887. Era des-
muntada la tábnca de llana
Sarná,Bresca iC·, mentrehi ha
una fortadavallada de la indús-
tria de bótes. L'enginyer Cris-
tótor Juandó Aafecas ínventá
un aparell amb el qual pretenia
resoldre el problema de la na-
vegació aérla.

L'any següent es doná nom
a la pla<;aGurná i es tractá per
primercopde laconstrucció del
pantá del riu Foix per organis-
mes extracomarcals. El mes
d'octubre es rebé I'autorització
oficial de formar la Societat
Gestoradel Patronat de Vilano-
va i la Geltrú. Fou nomenat di-
rector de I'Ateneu el Iarmacsu-
tic Vlcenc Mirel. Segons ell
mateix deia, l'Ateneu era una
de tes Inslltuclons de les
quals els vllanovlns se sen-
tlen més ufanosos.

El 1902,a la placa Carros se
Ii posa el nom de Soler Guste-
ms per a perpetuar la memoria
del donadorde la fonl. Escons-
titueix una comissió comarcal
per a la construcció d'un port.

S'instaLla la fabrica italiana Pi-
relli a la vila, ccnstituida legal-
ment a Espanya el 4 de setem-
bre de 1901. Inicia les seves
activitats ocupant setanta per-
sones, en una superficie de
21.000 metres quadrats. En un
principi es tractá de fils i de
conductors electrics i, més en-
davant, cornencá la prod,ucció
d'articles de goma.

La nova Farola dona segu-
retat als mariners, essent cons-
truida el 1903, perola seva lIum
no fou encesa fins el dia 1 de
maig de 1905.

El 1904,festa grossa al barri
de Cap de Creu en la diada de
SantJoan, consistenten unfes-
tival popular i una missa a
I'església de Sant Antoni, amb
elcorquecantava i I'Harmonium
que tocaya el mestre Valentí
Sans.

El 1905 s'acabá el monu-
ment lunerari que rebé les des-
pulles de Víctor Balaguer, ano-
menat el trobador de Montse-
rrat. Balaguer morí I'any 1901 a
Madrid, i fou portat i enterrat a
Vilanova enmig del més pregon
dol de tot el pobte. Del 1905 al
1913, I'antiga entitat Unió Vila-
novesa ocupa el local que ante-
riorment encabí la societat hu-
morística LaCuyna, al carrerde
la Merce.

L'any 1906 fou edificat el
Teatre Bosc, inauguratel1908
amb la representació de"l'opera
Hemanl, de Verdi. En aquells
anys ja havien desaparegut els
Jardins d'ApoLlo, funcionant el
Teatre del mateix nom. També
havien desaparegut els Jardins
del Tívoli i el seu Coliseu, lIoc
queseria reemplac;atperlaCasa
d'Empar, i tancaven els Cafes
del Jardí, Aecreu i Prado.

El 1810, es tancá la fabrica
de liIats i teixits de cotó Puig i
Cia., que I'any següent seria
adquiridaperla família Marqués
i integrada a la seva empresa.
Al CoLlegi deis Pares Escola-

Els primers anys de Pirelli no van sor f~cils

pis, exercia de professor de
dibuix Josep Sugranyes Florit,
que havia de tenir molts avan-
tatjats deixebles entre els que
s'hi comptava Josep F. Háfols,
unpoutacetíc en el món de I'art.

ALTRES DETALLS DE LA
PERSPECTIVA LOCAL

Retallemde diversos opus-
cles apareguts a Vilanova, al-
gunes dades i opinions
d'escriptors nostrats:

JordiCasas: L'any1900 no
destaca pas massa; féu de
frontissa d'époques, un any
de translcló sense coses a
remarcar en I'esfera local. Un
any de nonnalitat, un any deis
que passen "votant". Potser
I'únlca cosa útil que cal des-
tacar slguln les noces d'or
del DIAAI DE VILANOVA I el
traspás d'aquell patrlcl ano-
menat Pau Soler Morell,

sempre deis prlmers en les
dlverses empreses vllanovl-
nes d'aquella época.

Albert Virella: El 1901 la
Socletat Obrera de l'Art Fa-
brll reclamava, entre altres
coses, que es reactlvés la
plantacló de vlnyes per a
donarfelna als obrers en atur.
La replantacló es va anarfent,
a rllme més avlat lent, I qul
relata aquests fets, nascut
I'any 1915, recorda :jue, de
mol! menut, passe)ant pels
defores amb el seu pare, es
vela encara molla vlnya ma-
llora americana, amb una fu-
IIa pellta I verda clara, trans-
parent,com si fos de )ogulna,
assenyalant una segona re-
presa d'un conreu que la
semblava del tot abandona!.

Sixte Moral: Dlntre les pu-
bllcaclons de calre polltlc que
van !lns a 1906, data en qué
aparelx 'Costa de Ponent',te-

ELECTRlCITAT COMERCIAL, S,A.

.f)
GRUP ELECTROCLUB SA

• AUTOMATISMES • IL.LUMINACIÓ
• CONDUCTOR. PETITMATERIAL • PROTECCIÓ I CONTROL

• MATERIAL D'INSTAL,LACIÓ • ASSESSORAMENT TECNIC

Felicita tot l'equip Iium.á que hafet possible
l'assoliment de 90 anys de CablesPirelli
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ARXIU PIRELLI

nlm nombrosos lfIols de va-
rlades Ideologles. AlxI desta-
quem 'El Sol', de tendéncles
soclallstes; '11Populo', de-
mocrl\tlc-federallsta, que
sorgl quan fou suspas el pe-
rlódlc 'El Puebfo'; 'La Voz del
Obrero', de tendencfes so-
clallstes, que sortl per com-
memorar el vlnte anlversarl
de la Comuna de Parfs.

BALAN9 POSITIU DE
LA PIRELLI

Tornant a la fabrica que ara
fa noranta anys va comenc;ara
funcionar a Vilanova, en po-
driem treure un balanc;positiu.
Sortejant obstacles de tota
mena -econórnics, socials i fins
i tot politics- ,la Pirelli aná orga-
nitzant les seves estructures
ambunsentitd'intelJigenciaben
acusal. Des de la nostra pers-
pectiva local, I'empresa de-
mostrá ja en els seus inicis una
voluntat i una afirmació de res-
ponsabilitat en el món del tre-
ball. Ana salvant les crisis -una
darrera I'altra-amb un metodis-
meexemplarde capitalismeben
entes.

A desgrat seu, tingué que
fer front a tot un seguit de movi-
ments obreristescom el de I'any
1909- amb motiu de la setmana
tráqica de Barcelona-, el de
1917,ambaquellafamosa vaga
que s'íntciá a Valéncia i que
rápidarnent va convertir-se en
vaga general revolucionaria. El
1917 i el 1919, altres inciden-
cies de caire social, plantejant-
se una prova de torea entre el
moviment sindical i la patronal.

Els primers anys de funcio-
nament de la Pirelli, dones, no
loren íáctls ni mol! menys. Pero
pot assegurar-se que, entre el
seny ordenador deis vilanovins
i la capacitat organitzativa de
I'empresa, hi niuava una cons-
ciéncia de futur que feia possí-
ble I'arrelament d'un bastió in-
dustrial de gran relleu a Cata-
lunya, deixant enrera la incerte-
sa de la nostra vila per decan-
tar-la envers la ruta del progrés
on hi esta pastada la constan-
cia, indomable, creixent, que
no admet els cants que pronos-
tiquen tríomrs a la cantonada.
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, Transports

Cavalls, ferrocarril i camions van ser el principals mitjans
I "' " .

Pirelli i el t~ansportvilan~ví
. . '.

_______ =H."'PJ:.:J::;.M::.:I::.G.:: altura. Necessltaavem, diu

Fa quaranta anys els trans- Francesc Giménez, cava lis
ports de mercaderlesnoesteíen amb pes I altura, parqué el
com ara. Les plata formes tira- - moment més dllfcll del irans-'
des per cava lis eren un deis' por! era I'hora d'arrancar, els

mitjans de transport més usats perxeronts eren els cavans - 1"8;~"""""H

entre els decennis deis anys 40 que reunlen unes caracterís-
als50.ElcavallsdecanNicolau tlques ldónles per aquesta
que després van formar part de felna.
rempresa de transports Gimé-
nez.

Francesc Giménez Nin és
una de les persones que va
viure aquells anys en que el
cavall era el protagonista a
I'hora de portar mercaderies

"---./ d'un lIoc a a altre. Cables Pirelli,
en aquells temps, va ser un deis
principals clients d'aquesta
rnena de transports. Segons.
Francesc "Giménez, fa cln-
quanta anys el que mes
transpor!aven per Plrelll eren
els dos material s que aques-
ta empresa necessltava per
fabricar els seu s productes,
fll de coure Iplom.

FERROCARRIL 1
CAVALLS

El fiI de coure i el plom arri-
baven a I'estació de ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú, des d'on
eren transportats pels carros a
través del carrers Forn del Vi-
dre, Llibertat fins arribar a la
rambla de la Pau.

Una altre de les materíes
que I'empresa italiana va con-
sumir, vaserelcarbó. En época
de restriccions, els anys qua-
ranta, Cables Pirelli disposava
d'una central térmica, per la qual

ibelluqaven al voitant de 80 a
"o tones de carbó diártes.

TRAJECTE PLANER

Francesc Giménez explica
que aquest trajecte de Plrelll
a I'estacló de ferrocarril, era
bastant planer, la qual cosa
permetla que les plataformes,
tfrades per dos cavans, ea-
rreguessln flns a 5 o 6 tones
de material. S'ha de tenlr en
compte pero que les bovlnes
de fIf de coure tenlen un pes
aproxlmat de quatre tones.

O'altra banda Cables Pirelli
feia servir un altre material
anomenat negre-fum o fum
gastat, que estava destinant a
fer una barreja amb goma pels
recobriments de gal. El transport
del fum gastat es feia des del •
port de Barcelona i des de
í'estacié de ferrocárril al Pirelli
amb les plataformes de cavaus,

CAVALLS
PERXERONS

Els animals més adients per
aquesta classe de transports
eren el perxerons.iper les se-
ves'caractensnquesnetorca i

UN TIR DE
DOlZE CAVALLS

El tir de cavalls més nom-
brós que es va emplear per
transportar materials de Pirelli
va ser, segons Giménez, un tlr
de dotze cavans condu1t per

. dues persones.
Va arribar una epoca en la

qual, el ferrocarril va baixar la
qualitat del seu servei. Aquesta
va ser la causa per la qual part
deis materials de Pirelli ens
transportessin des de Madrtd
per carretera amb camions de
Transports L6pez (ara Boncop),
que carregaven fins a vuit tones.
Aquest, comenta Francesc Gi-
ménez, va ser l'lnlcl del tras-
pas del transport per ferro-
carril cap al de carretera.

Un altre de les círcurnstán-
cia que li va donar més relle-
váncia al transports en aquella
época va ser I'economia. Pirelli
havia tingut un important stock
de coure immobilitzat als séus
magatzems. Oavant d'aixó els
economistes van considerar que
era millor per a I'economia de
I'empresa reduir aquest stock i
anarfent les comandes de coure
a mesura que es necessités pel
correcte funcionament de la fa-
brica. O'aquesta manera els
transports entre els prove'idors
de coure i Pirelli va augmentar
considerablement amb un ser-
vei puntual que arribava a Vila-
nova i la ~eltrú per carretera.

TRANSPORT AMB
VAIXELL

Quant al transport de mer-
caderies amb vaixell a través,
primer del port de Barcelona, i
després del de Vilanova i la
Gettrú, no va ser massa intenso
El problema de portar la mer-
caderia pervia maritima era que
el temps quE!. el coure passava a
les bodegues deis vaixells feia
que el material s'oxidés amb la
salina que de mar. D'altra ban-
da, peró, sí que altres materials
eren transportats d'b deis ports
abans esmentats pels camions
del López fins a la factoria de
Cables Pirelli.

LA POPULAR
WAMBA

Transport de plom arrossegat per nou cavalls ARXIU GIMENEZ

Muntatges

MAURO LEON. S.L.

Feliciteni CablesPireiii en {a ceCe6racióáel90
1

aniuetsari ianimem tot ei seu equip a
continuar iampliar {a seua tasca

A part de Cables Pirelli" ,
I'empresa italiana també tenia" .. -r-

e uña. factoria art ~~$:filbritavaJa ..~,.~.,:,..;..._,-.-::,,,.'-.:.-_'::'...•::•.:-...~ ..--:--::-::--:.:::"•.-:-:..-::.•::-.::::._~,.::-.-:._::.:-:-:.:-:-:..7. -:::."",:".•::-.-:,"'-:".-'-'-~,.;,--,:,:,---,-:-:,:-::":,.,....~..,....,"-~.....J
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La Wamba de Pirelli va ser la predecessoradeJes sabatilles esport esportives

Carregant una pr~msade23 tones:-:
(ve de la piglna anterior)
la popular Wamba que ha

dona! nom generic a totes les
sabatilles d'esports que han
vingut a darrera seu, siguin de
la marca que siguin, a més de
bosses d'aigua par escalfar els
llits i guants de goma. Aquesta
factoriaestava ubicadaalcarrer
Sant Roc i les caixes de
sabatilles s'expedien via ferro-
carril cap ets diferents punts de
desll.

PREMSADE
23 TONES

Logicament en aquells
temps el fet de transportar
qualsevol objecte d'un lIoc a
I'altre, no era una cosa íácil. La
cosa es complicava quan
I'objecteera una premsa de 23
tones. Aques! és el cas que es
va donar quan la prensa de
Pirelli es va avariar i es va
substituir per una altra. Un cop
carregada la premsa amb Uhs
ternals de gran potencia i quan
el carro anava par la rambla de
la Pau, se li va trencar un eix.
Aixo va obligar a formar un llit
de taulons par on lliscaven les
rodesdel carruatge, id'aquesta
forma tant lenta, ja que els
taulons s'havien anar posant
davánt el carro, la premsa va

arribar a l'estaci6 de ferrocarril;'";,:
Sempre s'ha dit que,el~':<'

carreters tenen fama de dir (¡;ol~ ,.
renecs parque el cavalls tirin'..;
endavant. Sobre aquesta '1';

qüestió, Francesc Giménei,no'
hi esta d'acord. Els cava lis et
responen segons la manera
que estan enslnlstrats. SI des
d'un prlnclpl se·'íS crtda
sempre no naurás de fer alxí..' '
De totes maneres amb un !ir
de diversos cava lis el que
ccnduetx sempre és el de
davant. Alxl s'entén que el
conductor hagl de crldar
perqué el cavall que esta més.
lIuny d'elJ pugul rebre les
ordres per anar endavant, a la
dreta o I'esquerra.

TRANSPORT
EXTRA

Un deis transports que
podrfem qualificar com a
extraordina va ser aquellque es
va fer durant la Guerra Civil,
quan, per evitar la seva pérdua,
molta de la maquinariade Pirelii
va ser transportada a la frontera
amb Franc;a,que nova arrittar a
traspassar. Un cop passat el
conflicte bél.lic aquesta
maquinaria va tornar de nou a
Vilanova i la Geltrú.

Carro especial par al trasllat de les bobines a l'~staci6

Finalment cal dir que les calvalcada del dia 5 de genero
plataformes queabans anaven Francesc Giménez recorda
tiradesparcavallsiservienper que aua per I'any 1962
transportar tota mena de l'Ajuntamen! de-Vllanova Ila
mercaderies de Pirelli i altres .Geltrú va comprar aquestes ,
empreses vilanovines, ara s6n plataformes pel preu de
les que porten a sobre seu els 15,OOOpessetes.Unes 15.000
tres Reis d'Orien! en la passetes ben aprofitades.

ARXIU GIMÉNEZ

Comentantsd'altressectors
ecónornlcs de Vilanova, Pirelli
ha esta! un dinamitzador del
sector del transport, donant
feina a aquelles empreses que
s'hi handedicaten altres temps,
aixf com a les que encara s'hi
dediquen en I'actualitat.
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Lleure

La secció de Pirelli Educación y Descanso oferia- i ofereix encara-
a tots els treballadors de la fabrica un seguit d'activitats de lIeure que
anaven des de formar part de I'elenc de teatre amateur de la factoria
vilanovina, fins a participar en activitats esportives, festivals, Cors,

etc. Joan Canillas, que va ser el director artístic de I'elenc de teatre,
explica a aquest periódic, la bona acollida que tenia entre el personal
de Pirelli aquestes iniciatives, amb les quals, i en diferents sectors,
van aconseguir diversos premiso

..
Una de les més destacades, la\gü~'portava a term~ I'elenc de tea,treamateur

La secció 'Educación y Descanso' de Pirelli ha ofert
sempre una amplia oferta lúdiea i delleure

REDACCl6

la secció Pirelli Educación y
Descanso es va crear per oferir
tot un seguitd'activitats de lIeure

- 'lIs treballadors de la fabrica.
les de participar en una com-

'-i>anyia amateur de teatre, fins a
concursos de pesca o formar
part d'un deis diversos equips
de futbol, básquet, escacs o
ping-pong, entre molles allres.

Una de les activitat més
fructfferes va ser precisament
la que portava a terme I'elenc
de teatre. Com la gran majoria
de fabriques de Pirelli a tot el
món, la de Vilanova tenia un
elenc propi que, fins i tot, va
arribar a aconseguir guanyar el
primer premi de Catalunya en el
Campeonato de Teatro Amateur
de Empresas, amb la repre-
sentació de los blancos dien-
tes del perro, d'Eduardo Cria-
do. Es tractava d'una obra molt
avaneada per a I'época -any
1957-, explicaJoan Canillas, qui
va ser director del grup durant
un període de cinc anys. Un cop
classificats amb aquesta peca
teatral, els tres grups finalistes
van haver de representar al
Teatre Calderón las palabras

la arena, del dramaturg An-
10 Buero Vallejo, amb la qual

f'elenc vilanoví va guanyar el
concurso

Aquest va ser el punt culmi-
nant d'una excel.lent trajectóría
d'aquesta companyia teatral
formada per Clotilde Jorquera,
Una Forné, Teresa Giró, Rosa
Maria Mateu, Tere Mestres,
Florita Farré, Rosa Maria Bis,
Fernando Cassany, Sebasfíá
Morgades, Vicente Gargallo,
Antonio Escuain, Marcos Álva-
ro, Conrado Tarradellas, Ramón
Bertrán, Jaume Fort, José
Baeza, Domingo Doménech,
Miquel Olegario, Jorge Calvet,
Jaíme Botella, Eduardo Mon-
talvo, Manuel Marln, Manuel
Masana, José Maria Vera IJulio
Escobedo, entre d'altres, sota
la dírecció de Joan Canillas.

En un perrode de cinc anys,
van arribar a representar més
de ,40 obres, entre les quals
destaquen Cuando las nubes
cambian de nariz, d'Eduardo
Criado, Don Juan Tenorio, de
Zorrilla, o El gran glravoH, de
A. Santos Antoll,

Joan Canillas destaca,
d'aquesta época, el gran ajut
que els va oferir Carmelo Gar-
cía Castejón, cap d'Eduació i

Descans de Vilanova i tinent-
alcalde de la de ciutat en aquells
moments, verHable propulsor
de tots els actes I gracles al
qual, flns I tot, vam poder fer
teatre en cata la, malgrat la
censurl!, .,

'TRAINERllLAS'

Una allra de les activitats
que van acollir un gran nombre
de participants i de públic van
ser les regates de "tralnerlllas". •.
Vilanova era una de les poques
localitats medíterráníes amb
equips suficientment organit-
zats, l'any 1957; un d'aquests
equips vilanovlns van aconse-
guir guanyar la 11 Regata Na-
cional de Trainerillas que es va
celebrar a Barcelona. L'órqan
informatiu mensual que Pirelli
editava per al personal de totes
les seves factories, Hechos y
noticIas Plrelll, va fer ressó
d'aquesta victoria: Dentro del
programa oficial de las Fles- L'Elenc Teatral de Pire"i al comple!

tas de la Virgen de la Merced,
estaba la celebracfón de la 11 rta el galardón de campeona.
Regata NacIonal de Tralnerl- Pues se da el caso de que en
IIas ( ...) QuItando la partlcl- toda la costa peninsular so-
pacIó n de los remeros norte-, lamente en VI/!anueva y Gel-
ños, verdaderos maestros en ,;. ,~rú e¡listen equipos de tral-
este arte de remar, estaba In- nerntas debidamente orga-
teresa da la afición en la ac- nlzados y en número de tres
tuaclón de las tralnerlllas ea- nada menos.
talanas. TambIén habla Inte-
rés en conocer cuál de las
tres tripUlaciones de Villa-
nueva participantes ostenta- ;.:. 'Ta'mbé se n'havien organit-

ARXIU CANILLAS

zat diversos concursos de pes-
ca entre diversos equips. Un
any es va celebrar un con-
curs entre els treballadors de
Plrelll de Mllal els de Vllano-
va, continua explicant Canillas.
Els vilanovins van aconseguir
el premi, pero el més ímpor-
tant és que ens dlvertlem
moll. '

D'altres activitats tenien com
, a protagonistes al Corde Pirelli,

les excursions -com la que es
va fer en moto a Montserrat
f'any 1958 i que va assolir un
gran éxit de participació- o els
diversos festivals i revetlles que
s'organitzaven. l'empresa PI-
reltl fomenta va ellactor humá
I que els trebatladors partlcí-
pessln en algunes d'aquestes
actlvltats, continua explicant
Joan Canillas a aquest perló-
dic.

Al TRES ACTIVITATS
¿":,;,

CALOERERIA, MECANiTZACIÓ I MUNTATGES
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Elponl de la fabrica Pirelli
JORDI CASAS

Molt probablement quan
arribi el dia de la desaparició de
la fabrica Pirelli dellloc cíutaoá
que ocupa avui, els ende-
rrocadors no deixaran pedra
sobrepedra deis actuals edificis
donat que, arquitectónicament,
no tenen cap intereso Per con-
servar-ne el record, els
vilanovins d'aqui uns anys no
tindran ni una xemeneia similar
a la de Cal Ganeta que, com a
altres ciutats, s'han salvar en
els darrers anys, per tenir
memoria i record de les
indústries desaparegudes.

L'únic que, arquitec-
tónlcament, tenen de
sobresortint els edilicis de la
fábrica Pirelli és aquest singu-
larpontque veiem a la fotografia
i que, al seu temps, va ser
polemic. No és, pero, aquest un
tan emblematic pont, un
element a conservar arribat el
momentquecomentavem. Amb
aquestes línies no volem pas
suggerir aíxó. Aquest pont no
és res de l'aUre món, només és,
per avui i per al temps que sigui,
una mena de simbol del poder
de la indústria i una imatge
ciutadana que desperta certa
curiositat, i del qual només en
volem explicar la seva oetíta

historia.
Aquest pont es conegut

popularment -per la seva
sernblanca- amb el nom del
"tramvia'. No és pas únic ja que
a I'interior de la fábrica n'hi ha
dos més de semblants. Aquest,
que és el més visible, és de
formigó armat i fa quinze metres
de lIargada, que és I'amplada
de la Rambla Pirelli. Té dos
metres d'amplada i és a una
arcada del carrer de set metres
i mig. Des de la seva
construccióde connexió entre
les oficines situades al primer
pis de cadascun deis edificis
que voregen I'esmentada ram-
bla. Aquests edificis es van
construir I'any 1943 coincidint
amb un període de reconstrucció
de la fábrica, molt danyada per
la Guerra Civil.

La construcció d'aquest pont,
pero, va ser denegada pel Pie
de l'Ajuntament presidit per
I'alcalde Eduardo Pascual
Fábregas, del 12 de rnarc de
1943. S'al.legava que esta va
prohibtt, segons I'article 78 de
les ordenances municipals, els
ponts o corredors que travessin
la via pública. El mes-d'abril
següent, el Pie de
I'Ajuntament,va donar compte
de les gestions i acords presos

Aquesl és el ponl que en el seu momenl va ser polémic CASAS

Ayuntamiento" quees publica va
a les págines del "Villa nueva y
Geltrú", de l'epoca. Aquell any
es va aprovar també la
reposicióde la placa amb el nom
de Juan Bautista Prirelli, a la
Rambla del mateix nom.

entre I'Ajuntament i Productos
Pirelli. Finalment es va arribar
a I'acord de permetre la
construcció del pont a canvi
que Pirelli proporcionés
facilitats económiques per a la
prolongació fins al mar de la

Rambla José Antonio. Aixi, el
12de marc;I'Ajuntamentdeixava
sense efecte la denegació i
accedia a la petició de
construcció del pool.

D'aquesta denegació no se'n
diu res a la "Sección Oficial del


