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VILANOVA

Les tres xemeneies de Vilanova
La ciutat n'havia ttngut rnés d'una dbtzena d'aquesta.rnena

ALBERT TÚBAU I GARCIA

Quan hom parla de les tres
xemeneies sol referir-se a les
populars xemeneies del
Paral.iel barceloní, avui seu
social de Fecsa. 'No obstant,
aquí ens referirn als tres únics
símbols industrials d'aquesta
mena que avui resten' a Vila- .
nova. Dies entere contempla-
va al Museu de la Ciencia i la
Técnica de Catalunyaja Ter-'
rassa, una exposició temporal
sobre les xerneneíes indus-
trials d'aquella ciutal. '.
L'exposició restara oberta fins
el 20 d'abril. És. un exemple
encertat de "corn alquns
. d'aquests elements 'sirnbólics
del passat s'han preservat amb
éxit. 'Sónel testirrioniatqe del -
progrés que ens dugué una
Revolució Industrial [a obsole-
ta. En tenim aítres exemples.
El -simboüsme de les xeme-
neies de rnaó, la seva racío-
nalitat constructiva i, la seva
imperativa presencia les fa avui .
dignes d'atenció. Enaquest
sentits'han constituttels Amics
de les Xemeiieies i es prepa-
ren unes [ornades d'estudi. .

La tecnlca 'en vertical'
Foneria Roset. És a l'interior d'una illa de cases

Les xeme.neies tenen un'
objectiu dual. O'una banda,
evacuar a I'atmosfera els fums
Og8S0S i, de I'altra, provocar el ,
tiratge de la cómbustió. Així

mateix, la seva conicitat (incli-
nació d'un 2. o 3%) milJora
l'esforc del ven!. Constructiva-

La Calíbradora. L'enderroc deis edificis I'hafeta visible ATUBAU

Cal Ganeta. Ara enmig d'unaplacapública ATUBAU

ment es 'composen de tres I'observació pública. Ara, la de
parts: la base, el fust i el collarf, La Calibradora s'ha ,fet visible
També g¡¡udeixen d'una inte-. en enderrocar-se els edificis
ressant diversitat morfológica: . }ndustrialsque I'envoltaven.
desecció rodona, .quadrada o
pOligpnaf, O altre~ d'estilsalo- Foneria'~óset
monic (en, espirall).EI. collarí
superiortambé potaportarde-·
talls consíructius o estétics ben

. curiosos, Una relació emplrica
-aconsellava alcades superiors
o iquals a vint-i-cinc veqades ,
el diárnetre interior. ..

cial. La xemeneia·va ser res-
taurada els anys 60 per téc-
nics francesas.' 1;1 seu estat
aconsellá .de -muntar-hivuit
cércols de ferro per lligar-Ia.. \.. . .,

La Calíbradora

El cas de Vilanova

Aquesta toneria fou funda-; .
da per Isidre Roset i Soler I'any Cronolóqicament, la terce-
1851. Fouel primer taller de ra de les xemeneies corres-
fosa de la vila amb una amplia pon a l'ernpresa metal.lúrgica
i diversificada mostra de pro- La Calibradora Mecanic¡¡
ductes de ferro. aixecada "l'any 1926 per em-

La. xemeneia es .devía presaris surssos a tocar deis
aixecar als voltans de 1854. El tarrers del ferrocarril. S'hi feien
taller disposava aleshores perfils calibrats de-ferro i acer
d'unapetita máquina devapor.per procediments d~ trefilat o
Amb uns -dtsse! rnetres 'esnrat i tonieja!. La xemeneia,
d'alcadas'aixecaenrrnqoeñüa d'una 14'mefres, s'alcava en-
de "cases formada per la migd'un pati interior-poc vi si-
Rambla de laPau i els carrers ble.des defora- i corresponia a
tlibertat, $oler iAncora,· El seu . un fo'rn de recuitaon-s'hltít-
estat és molt acceptabíe-t no- positaven els rotlles de. ferro.
més esta mínlmament mal me- -
sa a 'Ia part del collarí.

Terrassa ofereix una ri-
quesa de" vestigis Industrials
notable: Les seves xemeneles
en s6n' un.exemple, Vllanova, .
una altra vila de tracició in-
dustnal.presenta un actiu ber;',
diferen!. Tres xemeneies 'eri
resten COrD abagaige d'aquell
passat. Oués corres ponen a
empreses metal.iúrgiques f
I'altraal sector textil. .Tr.es
vestigis d'entre les 'rnés d'una
dotzena, que deixant de 'ban-
da les própies de les fassínes
o les bóviles, es podien 'con-
templar: El SeU perfil es retalla .
en molts gravats i.fotografies
antigues, La primera .de la fa,
brica Pirelli, amb-as metres.es
convertí en la -més alta de la
vila.

En ordre cronológic ens
queden en peu la de la Foneria
Roset, la de Cal Ganeta i la.de
La Calibradora. Fins fa berr
poc, la primera i la tercera res-'
taven- ·ben. amagades 'de .\

Sant Pere de Ríbes

. A pocs quÚómetres de la
nostra vila, a tocar de la car-

Aquesta xemeneiade 25 ratera a Sitges, davantde Vila-
rnetres d'alcada forma part de noveta i [a en terme municipal
I'empresa defilats de coto de. Sant Pere de- Ribes
Soteras y Ciar, fundada I'any - s'observa la xemeneia d'una
1880 i popularrnent con'eguda. ántiga bóvila .. '
per Cal Gám¡ta.· Aquesta f$- Avui, les clássiquesxeme- .

, brica, situada a l'actual rambla neies de maó hall estat subs-
Sama tenia '!flnex un molí ir¡- titurdes per Les de fórmigó ar-
dustnal de farina i.grans. Fou rnat. L'enderroc.de les xeme-
la més tardana ·de les grans neies va represenar un' final
tábnques téxtitsvílanov'nes del d'etapa. Avui, el seu siinbolis-
segle XIX- i era -mcquda per me i algunes consideracions
una máquina de vapor. estétiques les han convertít en

Al lIarg deis anys canviá monuments tot presidint els
repetides vegades de raó so- espaispúblicsdemoltesciuta!.

Cal Ganeta


