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Arquitectura industrial, modernista
ALBERT TUBAU I GARCIA

L'activitat industrial o
económica en general no s'ha
caracteritzatd'antuvi perhaver
aportat un patrimoni arquitec-
tónicnotable.lnstal.lacionsqúe .
sovint han esdevingut sinónim
d'indrets sórdids i repulsius.
Avui, en nom del disseny que'
arreu s'escampa i de I'obligat
benestar deis estadants que
les ocupen, la majoria de les
edificacions de carácter indus-
trial o pseudoindustrial s'im-·

. pregnen de, sovint, pretensio-
sos detalls estétics agradosos
a I'entorn. Aixó no és cap no-
vetat histórica.

En altres époques, encara
sota I'empenta de la primera.
industrialització, i per la in-
fluéncia d'una atmosfera ex-
pansionista, molts referents de
les activitats económiques
eren objecte d'una átenció es-
pecífica. S'hi abocaven gene-
rosos recursos imaginatius i
materials, convencuts de qué
calia dotar dignament i ambo
esplendidesa aquelles verita-
bles fonts de riquesa, distingits
símbols de benestar i de pro-
grés.

La magnifiscéncia d'algu-
nes construccions industrials,
la riquesa i detallisme orna-
mental de les instal.lacions i
de les cuidades composicions
arquitectóniques de facanes,
xemeneies i altres elements,
ens reporten una voluntat
d'embelliment més enllá de les
funcions que els eren própies.
Així dones, antics vapors téx-
tils, colónies lndustrials. ci~
menteres, farineres, escorxa-
dors, estacions, mercats, ca-
ves o cellers, han estat rnotiu

¡

d'actuacions encaminades a
recuperar els seus valor esté-
tics més emblemátics. Crea-
cions que anaven signades per
reconeguts arquitectes i pro-
jectistes de I'época. D'aquests
darrers elements esmentats,
els cellers, són potser
I'exemple més paradigmátic
d'una arquitectura de gran
válua i qualitat. D'implacable
perfil modernista els trobem
escampats pel Penedés, el
Carnpde Tarragona i les co-
marques del sud del país, ca-
talogats corn a autentiques
Cátedrals del Vi. Vilanova i la
Geltrú presenta avui un bagat-.
gemesqúí; després d'haver
deixát esvair el seu patrimoni i'
els valors més dignes de la
seva arqueologia industrial.

En aquest sentit, ens cen-
trem ara en dues mostres de
inequívoca factura modernis-
ta: la nau del 'Tallers Caba' al
carrer Codonyat i el magat-
zem de Fecsa, 'la Riegos', al
carrer Llibertat. Ambdós pre-
senten una nau amb coberta a
dues vessants de teula, amb
composició de facana simétri-
ca i amb la preséncia deis
elements més definidors del
modernisme: el maó vist es-
graonat, el vidre i els órnaments
cerámics o de rajola. L'edifici
del garatge deis Caba s'aixecá

. 'Talleres Caba'
v, -,

i 'La Riegos' són
dues edíficacións

modernistes

Nau del 'Talleres Caba'. Al carrer Codonyat

als voltant de I'any 1926. Sota
el rétol de 'Garage Sport',
I'espai era destinat a custodia
i pupil.latqe de vehicles com a
complement del taller d'auto-
móbils .que el seu propietari
tenia ben aprop. L'antic ma-
gatzem de 'Fuerzas y Rie-
gos del Ebro', convertida en
FECSA, s'hauria construrt
també probablement al voltant
deis anys vint. La construccíó

. s'incorporá dins del Pla Espe-
cial i Catáleg del patrimonio
históric-artístic. Ambdues edi-
ficacións esdevenen avui tes-
timonis privileqiats de
l'arquitectura industrial mo-
dernlsta de la ciutat, Siguin
quines siguin' les seves fun-
cions futures, cal serconscient
de la seva preséncia-i pecu-'
liaritats. .

CIARI

El magatiem de Fecsa. 'La Riegos' CIARI
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Arquitectes i'historiadors reclamen la
creació d'una comissió de'l Patrimoni

L'enderroc deis antics tallers Cabasuscita un debat sobre la protecció de I'arquitectura local. .'

Jordi Úbeda,

E Iprojecteperenderrocar
els anticstallers Caba ha
suscitat un debata l' etom

de la preservació del patrirnoni ar-
quitectónic local. Historiadors i ar-
quitectes han manifestat la seva
preocupaci6 per la desP~i6 e)
gran iJl\ll del patrimoni uitectó-
nicdelaciutatqueconfer ix carác-
terpropi, laseva identitat ípersona-
litat urbanística. La progressiva
desaparició d' aquest patrimoni ha
aixecat algunes veus d'alerta com
la ~'\\Ibert Tubau, president de
l'IIlstitut d'EstJdis Penedesencs i

f I .'

que¡ ha desen ¡olupat articles i
treballs sobre arqueologia
industrial, queharnanifestat laman-
ca de sensibilitat respecte a la pre-
servaci6 d'un patrimoni queen al-
tres ciutats ja fa ternps que s'está
mantenint, En aquest scruit, va des-
tacar el paper que dcsenvolupa el
Museu de la Ciencia i de la Técnica
de Terrassa, que assessora i cnvia
els seusexperts pervalorar i avaluar
els vestigis industrials de les loca-
litats caralancs i fins i 101 recuperen
pan d'antigues indúsuies i rna-
quinaria i en fan adquisicions per
engrossir els fons del museu.

Segons les dades obtingu-
des perTubau, l'edifici deis tallers

Caba era propietat de la família
Caba des de l'any 1~26. Tubau-ha
consultat la matricula industrial de
les empreses instal-lades al carrer
del Codonyat, l' antiga eanretera
vella'entre Barcelona i Tarragona i
que acollia algunes de les indüs-
tries locals com els tallers Tomas.

. Algunes fonts orals havieri
explicat a Tubau que, 'en aquell
edifici o a les rodalies, havia.fun-
cionant una fabrica 'de calcar, Se- .
gons les dades del registre, el 1896
apareix una áctivitat industrial, no
com 'a fabrica .
de calcat.' sin6
com a Fabrica
de Curtidos de
Cristófol Miro
i Virgili. Suc-
cessi vament, el
·taller passa a
mans d' Antoni
Xicola i Hurnet
al 1904 i entre
1917 i 1926 no
consta cap ultra
activitat,

Tu ba u
apunta la hi-
potesi que la
facana deIs ta-
Ilers Cuba
fos obra de
l' arquitecto Jo-

estudi, encara inedit, en el qual
s'atribueix a Josep Fonti Gurná la

.. eonstrucci6 deIs tallers Caba. 'Se-
gons la documentaci6 citada i lo-
calitzada per Angels Pares, en di-
verses fonts l' edifici está datatentre
190 1 i 1909i va ser construít per
acollir la fabrica de calcar de la
companyia Casacoberta, Fonti Cia.

L'arquitecte Pere Marsé, un
dels arquitectes que va participar
en la proposta del Pla Especial de
Cataleg de Vilanova, ha manifes-
tatquelamancaderevisi6d'aquest
. cataletg des de

la seva .
~.' co nf'c cc i ó ,

l'any 83. ha
estatunadeles
principals
causes que la
ciutat .hagi
perdut a1guns
deis elements
inventariats.
"És un PI'I Es-
pecial que
s' aprova i no
s'aplica.· aixo
és el més greu
i ningú ni cap
polñic no ho
diu'I.Marséha

, recordar, COIll

. ja ho van fer

sepFonti Gumá, L'historiador ex-
plica que la tipologia arquirectoní-
ea és molt similar a la que Gurná va
desenvolupar en al tres construc-
cions. Tubau ha explicat que la
tipologiade J' edifici recordava tam-
bé les primeres naus industrial s de
Pirelli.desaparegudesambelsborn-
bardeigs de la Guerra Civil. Aquesta
hipótesi haestat corroborada per la
investigadora i historiadora Án-
gels Parés, de laqual publiquem un
article sobre aquesta inforrnaci6,
en el qual s: ofereixen dades d' un

',' ,

Una imatge del 1926 del Garalge Sport, on es pot observar' que la tacana
ha patit algunes modificacions a la porta d'e~trada

, enanteriorsedicionsdel'HORA,
J' Agrupaci6 d' Arq'¡itectes per a la

I Defensadel'Patrimo/ni Arquitecto-
nic, que l' Ajuntament esta obligat
a constiruir una comissió de Patri-
rnoni que no ha estat creada' ni
convocada mai.

Aquesta comissió és la res-
I ponsable de vetllar pel patrimoni
! arquitectónic de la ciutat i vetllar
1 per la progressi va actualització del
I Pla Especial del Catáleg, tant in-

corporant nous elernents a protegir
com descatalogant aquells que es
consideri que no mereixen la pro-
tecció,

Un~ comissió que ha de ser
integrada per experts en qüestions
patrimonials i arquitectes per poder
seguir uns criteris. "La necessital
de protegir l' arquitectura oarqueo-
logia industrial és molt recent, prc-
cisarnent ha estalla pérdua de molt
d'aquest patrimoni que fa anys no
es tenia en compre. Ara. en canvi,
aqucst criteri s'ha consolidat", ex-
plica Marsé.·

L'arquitecte va recordarque
l'elaboració del Pla Especial del
Catáleg es va fer a partir de 1:1
proposta queja venia donada IlCl
l'equip redactor del Pla General,
una proposta a la qual e.s van inclo-
ure alguns eícmems a proposta de
cquip del Pla Es ial.

TRIBUNA

L'arquitectura patrimonial se'ns escepe eje les mans
An~els Parés· .

L·-,~histori~1 'art.les festes·popu;ars.la literatura, ...
són els s temes on s'engloba la culturad'un
poble. P possiblement I'aspecte més. visible

, desd'unal rspectivaexteman'ésJ'arquitectura.
" . . Si us hi fixeu, un turista' gairebé duu una

. guia a sota el brac que li serveix per saber les
caracteristiques generals d'una ciutat, d'un paratge natural, ... 1de
bert segur que un tanl per cent considerable de la guia Parla deis
edificis, de les fonts, dé les places, de (' estructura urbanística del
territori, deis monuments i d'un lIarg etcétera del tenitori que es
visita.

Sigui quin sigui el territori, tingui la importancia que tingui.
qualsevol poble té un elerneru, O més d'un perque no que el defi-
neix. que li dóna la seva personalitat: una esglesiola, un mas del
segle XVI. aqüell carrer que conserva una tipologia X de les.ea-
ses •... No cal pas que 100esles ciutats del món hagin de ser declara-
des patrimoni de la hurnanitat per poder gaudir d'un poble esteti-
cament bonic, urbanísticament ben conservar i amb un patrimoni
singular. ~

Les chrtats. els pobles i les vil s de Catalunya es defineixen
j es reconcixen per les seves característiques propies que s'han
anat modelant a1l1arg de la historia, per tant els edificis. I'entom
urbanístic .... són els elements cabdals per valorar la trajéctoria cul-
tural i la personalitat historicosocial d'una població.

.Vilanova i la Geltrú és una ciutat antiga, forca antiga, que
compra, almenys de moment amb un patrimoni arqueológic-or-
quitectónic considerable. Ara bé, tenir-Io avui, no vol pas dir po-
der-ne gaudir en un futur imrnediat. De fet, si les circurnstáncies
historicopolúíques haguessin estar unes al tres potser, avui, podriem
gaudir d'un patrirnoni molt rnés ampli.

Actualmenr el debat sobre la 'conservaci6 i preservació
d'aquells elements singulars que donen a la nostra ciutat la seva
personalitat no existeix i per tant correm el risc de convertir-la en
una ciulat despersonalitzada. on la massa consuucuva •.amorfa i
avonida envaeix tots els carrers. la seria hora que es posés fiI a
l'aguJla i s analitzés la situaci6. . .

Totjust encetada la democracia es va obrir un del>at ciutadA
precisamenl sobre el palrimoni arquÍleclbnic de Vilanoyli í la Gel-
lnl. dos d'ul~shore" poqu~,'.l1léS cosos s'han dlt I rol. I!s, • con que
I'II~Y I?H~ •• VUolillx>mr 1 PIII B.po.h,) ¡'cllthlo$ tIIll ~.pi",art¡
histoncoartístic iñat~ral d ilanova i la GellfÚ. 15 unys després el
Ca¡leg roman inalterable il 'ense cap mena de revisió. Hí és i punl.
• • En aquell'debat, 10 m eSJavad'acorden J'errorcomes en '.

dei ar cndelTOCat i en altre, casos transformar els xalets mOclemis-
les'de Ribes Roge.' o bé no ha",r lingut cura de manten ir la tipolo·
gial'urbanrstica de la Rambla. fa no hi havia res a fer. pero lIavors

.tothom es prometia que aquella situaci6 no tomaria a passár i que

es vetllaria per conservar, airanjar idinarnitzar el patrimoni arqui-
tectonic, .

l. de reto en' un primer moment aquests bon propósits van
ser acomplens: es va salvar laCasa del már (1978). conservant
l'antiga i'ja histórica ra~ana. tot i que el projecte imposava un ha-
nible edifici de pedra picada davant de mar. Es van aturar els mo-

. virñents de terra per tal de construir un !lamant bloc de pisos da-
munt de la zona arqueológica d' Adarró i es van poder dur a tenne
les primeres prospeccions arqueológiqoes. Semblava, dones. que
s'encetava un nou camí. Pero les esperances s'han encallar i la
ciutat ha anal creixent senseordre ni concert i avui ens trobem amb
una ciutat que no compra amb uns mínims criteris basics arquitec-
tonics i urbanístics capaces dedonar una personalitat propia a la
oiutat. És una ciutat reta a pedacos, amb barris despersonalitzats,
que han crescut eom a bolets tot fent rotllana al voltant d' un petit
espai, pero sense cap mena de relació, sense un eix d'uni6 i de
.cohesió estética. - I

Ens queden. pero. distints espais urbanístics ¡amb arquitec-
tures forca importantsels dos nuclis antics, el de la Geltrú i el de
Vilanova, aquest amb diferents tipologies que defineixen perfecta-

i rnent la seva evoluci6 social i histórica i una facana marítima amb
un espai arqueológic i a més a més un entom rural de masies, creus
de lerme i torratxes que completen la riquesa patrimonial de Vila-
nava i la Geltrú. Tots aquests canjunts urbanfstics es mereixen un
tractament especial i aquest només es pot fer des deis distints mares
institucionals que s6n els que tenen la capacitar de fer-ho i haurien
de tenir sobretot la voluntat de fer-ho. .

Si avui Vilanova i la Geltrú ha entrat a formar part del
projecte cultural de les poblacions on es respira lesperit reman-
tic i s'han dissenyat difererus rutes historico-arquitectóniques
potscrcaldria revisar i analitzar I'estat d'aquells edificis, fonts, ..,
que fonncn part d'aquesta ruta, així com el seu cntom i ncmés
d'aquests edificis que ara són dins el calAleg sinó d'a1tres que hi
podrien ser com per exemple,els tallers Caba que estan condem-
nats a desapareix~r perque dissortadament, i com que a vohes

. som més legalistes que el papa. només quan ens inleressa. no
estA inscrit 'en el CataJeg vilanovr. pero hi tia un refrany que diu
que és de savis rectificar i de ben sellur que ara seria. és. un bon
moment par a fer-ho perque hl ha un bon mollu j una excel·lent
JU'llfl~~~I~. ,

'. Els tAllers Caba no estao catalogats a Vilanpva i la Oel.
trú, estan només inventariats, perb sí que 'diferents autoritats
arquitectoniques han recollit la se.va v~lua ~n diferents. eSludis j
publícaci-ons, An.dré B.rey en el seu es!U!li allTl'~IQna; de lA
ciulat preindustrial al (enomen moderoista. 11parla de VII.no.
va i la O.ltrú com un excel·lenl exemple de l'evoluci6 arqui-
tectonica de la ciulat, una dutal definida, per ell, com a model

. industrial amb construccíons que ens ho recorden com és aquesta
nau industrial. Oriol Bohigas en el seu Uibre Reseña y carálogo
de la arquitectura modemista cita els tallers Caba com un deis
exemples més relJevants d'arquitectura industrial. El Servei del
Patrimoni arquitectónic ~e Catalunya també el té en cornpte i
en elllibre lnventari del Patrimoni arquitecunüc de Catalunya.
El Baix Penedés. El Garra[. pago 219. els Tallers Caba reben
una bona definició. 1 per acabar de citar autoritats, en el lJibre
publicat per la biblioteca Antina, coJ.lecció promocionada pel
Cep i la Nansa i l'Ajuntameru de Vilanova i IjI Geltrú, de Casi-
mir Maní. Vilanova i la Geltrú 1850-1975. Volum 1: Expansio ,
crisis de la Indústría i de la Democracia 1850-/936 sirua el:
tallers Caba, pago 226, dins "d'una dotzena d'edificis singular:
construus a principis de segle".

Els tallers Caba són una de les mostres, o potser m 'atrevirir
a dir, la primera mostra d'arquitectura industrial conservada. fin:
avui; de la ciutat. Té una espléndida facana modemista que gau-
deix d'una Perspectiva visual excellent perque l'amplitud del ea-
rrer permet visualitzar-la perfectament, molt rnés que els l1lag~tze-
ms de FECSA. aquests sí, i gracies, catalogats i per tant sense perill,

o esperem-ho.
La nau va ser construrda com a fabrica de calcar per a la

companyia Casacoberta, Font i eia. La data de construcció oscil-la
entre 1901 i 1909. aquesta darrera segons Oriol s Bohigas
I'arquitecte va ser Josep Fonr i Gumá, autor daltres obres interés-
sants de 1ft ciutat. Si es coneixen les curucterfxtiques de la SC\'é

obra, per excrnplc la casa Ricart, on avui hi ha la pastisscria Mont.
serratina. situada en la- confluencia deis carrers Sant Joan i Saru
Gcrvasi o l'actual Escola la Pau a la rambla de la Pau. podrcrr
reconeixer perfectament la seva art constructiva que presenta unes
facanes planes on els elements decoraiius es de~prenen deis ma-
teixos jocs constructius i arquitectonics, amb I'ú~dcl maó que de-
fineixen i ernmarquen les finestre.s embellides ~r rajoles. passi{
de I'arquitecte i un deis signes decoratius deis mOdemisles( 1). Sa¡
greu que una obra de I'arquitecte Salvador del Cistell de la Geltní
desaparegui sense deixar ffi'itre, És cert que com a edifici inventa·
riat ha estat fotografial i regisrral pero aixo no substilueix la cons·
uucció i el goig de visionar la fa,ana cada cop que es pa.,sa pc
carror eodonyol'.

CI\I~ 'IUq lij @lyt"11" "Ii ¡;tIf'lyt ·I'''''U 1,",fll"IIIII 1 Ihl •• 1"'1
pennetre el lu~e de deixar 'engolir per les excuvadores un e¡liticl
com aquesLi no pas per a(any de conservadorisme. sin6 per nlOIl;
hi~tOriques i urqUilecloriíques prou revulidades per les difcrclIlI
fQo!s ci!a¡les. '

, . (1) Xuvicr Mlrell Ángels Parés. ",\Udi ¡"~it.

*Angel,,' Paré,\' Co"elgé é,'i /licellciado tll GelJgru[uz iIli. ••túria
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C5~VILANOVA

Piqué Tetas; Estruga i
Pere Ortoll, entre els nous
Diplomes de la Ciutat

Red.celó
El pie municipal va apro-

var dilluns concedir el Di-
ploma de Reconeixement
de la Ciutat a 16 persones,
entitats o establiments co-
mercials., que han contri-
butt a prestigiar la ciutat per
la seva tasca en diferents
ámbits. La pro posta es va
aprovar amb I'única abs-
tenció d'IC, que no veu ciar
aquest tipus de reconeixe-
ment. Els guardonats, que
rebran els diplomes en un
acte públic que es tara
próximament, són els se-
güents:

-Rarno n Bellmunt.
Fundador de l'Arxiu Foto-
grafic de la ciutat.

-Óscar Estruga. Escul-
tor. Autor de I'escultura
Pasffae.

-Alfons Flgueras. Di-
buixant. Autor de la tira Mis-
ter Haide al diari Avui.

·Montserrat Gulber-
nau. Politóloga. Autora de
diversos treballs sobre el
nacionalisme.

-Rarnon L1aó. Excap
local deis Bombers.

·Pere Ortoll (Perel de
la O). Fundador del Museu

del Mar de Vilanova.
-Joan Paplol (Papl).

Fundador de la Penya Bar-
celonista Vilanova.

-Josep Piqué Tetas.
President honorari de
l'Associació d'Empresaris
del Garraf .(ADEG).

-Lluís Solanell. Volun-
tari a I'Hospital Sant Antoni
Abat i la Casa d'Empara.

·Assoclacló deis Tres
Tombs. Per la constancia
en el manteniment de la tra-
dició festiva.

·Club Basquet Vllano-
va. Per la difusió, promoció
i manteniment de I'esport
popular.

·Club Glmnilstlca VII a-
nova. Per I'esfore; continuat
i els éxits aconseguits.

·Colla de Geganters.
En comme1noració del 50é
aniversarl deis Gegants de
Vilanova.

-Drac de Vllanova. Pel
50é aniversarl de la seva
recuperació.

-L'ortee Vllanovf. Com
a primera institució coral
moderna de la ciutat.

·Restaurant Chez Ber-
nardo Pel seu 30é aniversa-
ri.

L'Ajuntament permetrá
la construcció del temple
deis Testimonis de Jehová

Redaeeló
L'Ajuntament va aprov<ft"

dilluns, per unanimitat, el can-
vi d'ús d'una parcel.la del car-
rer Pardals, a la zona de
l'Aragai, per permetre la
instal.lació d'un temple deis
Testimonis de .Jehová. El solar
que havien adquirit els inte-
grants d'aquest grup religiós
estava qualificat com a equi-
pament educatiu.

Tots els partits es van ma-

nifestar a favor d'aquest canvi
d'ús. El regidor d'IC Frederic
Linares va assegurar que la
decisió s'havia de'prendre per
garantir la IIIbertat religiosa i
el cap de lIista del PSC, Víctor
Forgas, va demanar que la
pérdua del solar d'equipament
educatiu es compensi en un
altre 1I0cde la ciutat. Forgas va
citar la placa del Consolat de
mar, on hi ha un solarqualificat
d'educatiu.

CiU accepta investigar si els TaIlers
Caba tenen interés arquitectónic

Una Imalge deis Tallers Caba. L'edifici és una nau industrial modernista

Redaccló
El pie de I'Ajuntament va

aprovar dilluns una moeió del
Grup Municipal Popular en qué
es demana un informe deis
serveis técnics sobre el possi-
ble interés arquitectónic de
I'edifici deis Tallers Caba, si-
tuat al carrer Codonyat. L'equip
de govern municipal va votar a
favor de la moció, conjunta-
ment amb el mateix PP, IC i
ERC. El PSC s'hl va abstenir.

Els serveis técnics munici-
pals s'hauran de pronunciar
entorn la necessitat o no del
manteniment de la tacana de
I'edifici o bé d'alguns deis seus
elements. La moció també de-

, mana un pronunciament so-
bre la possibilitat de recuperar

la tacana per trasítadar-ta a un
altre 1I0c de la ciutat.

La moció insta I'equip de
govern a prendre les mesures
urgents i habilitar les partides
prassupostáries necessaries
per portar a terme les accions
que aconsatlí I'informe técnico
El text aprovat obliga també a
portar a terme aquestes ac-
cions en el mínim temps possi-
ble.

El portaveu del PP, Santi
Rodrfguez, va recordar que a
principis de legislatura ja
s'havia parlat del possible in-
terés arquitectónlc d'aquest
edifici en la Comissió d'Urba-
nisme i Planificació. Posterior-
ment, davant I'anunci que
I'edifici seria enderrocat per
construir-hl pisos,' Rodríguez .
va demanar a I'equip de go-
vern un informe técnic, petició
que no va ser atesa.

L'alcalde de la ciutat, Este-
ve Orriols, va [ustiñcar aquest
fet per la gran quantltat de
felna deis servels tecnlcs
munlelpals. Suposo que és
per aquest motlu que voste

VtOtLlA

no ha pogut dlsposar
d'aquest Informe. Orriols ·es
va mostrar a favor de la realit-
zació d'aquest estudi i va anun-
ciar que es de manara la
col.laboració deis arquitectes
que van participar en
I'elaboració del Catáleq del
Patrimoni Históric-Artlstic de
la ciutat.

L'edifici, malgrat el seu in-
terés com a exponent de
I'arquitectura industrial modero
nista, no esta inclós en aquesl
Oatáleq, La nau era propietal
de la família del regidol
d'Urbanisme, Ramon Caba,
fins fa pocs mesos. Els actuaís
popietaris han anunciat l.
construccló d'un edifici de dues
plantes amb vuit habitatges.

L'edifici no és
catalogat malgrat
ser un exponent

modernista

La nau era
propietat deIs
Caba fins fa
pocs mesos
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Un atracador,
reduit per les
depenentes
d'una botiga

L'Horo
Un presumpte atracador

que va entrar en una botiga de
joguines, situada al carrer
Lleida, dijous a la tarda de la
setmana passada va ser reduít
per les depenentes d'aquest
establiment, segons ha informat
la Policia Local. .

Segons van declarar les'
encarregades, aquest individu,
un home jove, les va arnenacar
amb un ganivet de grans
dimensions i va saltar per sobre
del taulell per agafar la
recaptació. Va ser aleshores
quan una de les depenents es va
llancar sobre ell, de tal manera
que el -va immobilitzar. Les
altres dues de penen te s van
ajudar a la seva companya i en-
tre totes tres el van reduir,
treient-li el ganivet.

La· Policia Local va ser
alertada i quan els agents van
arribar a la botiga es van (robar
un panorama insolit: !'individu
esta va estirat, de bocaterrosa,
rcduu pcr les dcpcncntes, les
quals mostraven el ganivet.

L'individu va ser
indentificat corn a F.C.M., de
19 anys, conegut per la policia
per haver comes anteriors
delictes. Es dóna la
circurnstáncia queaquest mateix
jove ha estat detingut en tres
ocasions més durant aquesta
setrnana. L'última detenció va
ser el dia 23 d' agost passat a la
matinada, quan la policia el va
sorprendre mentre intentava ro-.
bar un vell cotxe Seat 600.

Arxivada una
querella per
l'A-16 contra
dos consellers

l'Hora

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
ha arxivat de manera provisio-
nal, per"no complir els requisits
necessaris" una querella que va
ser presentada per l' advocat
Jordi Verdaguer contra alts
carrecs de la Generalitat arran
de la construcéió del segon tram
de I'autopista A-16.

Entre les persones a les
quals acusava Verdaguer en la
seva querella figura ven els
consellers Artur Mas i Josep
Maria Pujals, que eren els res-
ponsables deIs departaments
d'Obres Públiques i Cultura,
respectivainent, quan les obres
van ser executades ..

La querella denunciava
prevaricació, desobediencia a'
I'autoritat judicial i dan y
arqueológic, Segons. exposava
Jordi Vcrdaguer a la seva que-
rella, una sentencia del mateix
TSJC va declarar nul el-decrct
¡lo la Oen~rulltut ~e¡¡on~el qual
les obres van ser adjudicades a
dit a Aucut, La Generalitat va .,
presentar un rccurs contra
aquesta sentencia.

•. V i Ia n o va./ ..•.... ~

E·15 Tallers Cabo van ser.enderrccots la setmana passada amb una rapidesá quehe. ~,
sorprés molts ciutadans. Diverses veus havien derncnot que la fa~ana 'mcdernlsto
d' aquesta edificiofós conserv~da i ~ins i tOt un partil polí,ti~de l'<;>po~ici6,el ~P, h?via
demanat que es fes un estodi tec",c sobre el valor crquitectónic d aquest Immoble, .
abans de donar IIum verda ols treballs d' enderr6cament. Ara, al solar es faran pisos.. . . '

Material de demolició
. '. 'i

o ElsTallers Caba s'han enderrocat pero s'han pogut salvar unes parts de l'edifici .
o Con~~ar 1'~nti9afa~ana modernistc hau'riO'~os~"t~ns '100' milions'de pessetes.

Xavier Canalis

El patrimoni arquitec-
. tonic local ha registrar

, una nova baixa. EIs
antics Tallers Caba, un deis
darrers ves ti gis del passat
arquitectonlc industrial d'estil
modemísta, Van serenderrocats
la setmana passada en un tres i
no res. Salvar aquest edifici
hauria obligat l' Ajuntament a
desemborsar uns 100 milions
de pessetes. I no ha estar
possiblc. No obstant aixó, no tot
s'ha perdut. S'han conservat
unes parts de I'edifici (les
caractcrfstiqucs agulles i unes
ccrárniques) qu~ de rnornent
s'han guardat en un magatzem
municipal. ..; ..
. Quan el mes dejuny passat
es va coneixer que els Tallers .
anirien aterra, algunes veus
d'estudiosos local s i
historiadors van protestar, dient
que aquest edifici -o almenys la
seva facana modernista- havia
de serconservat. L'cmpresaque
havia adquirit el solar pretenia
enderrocar l' antic edifici i cons-
truir allá un nou bloc de pisos
amb vuit habitatges i 'Iocals
comercials als baixos.

Va ser aleshores quan el .
grup municipal del Partit Popu-
lar (PP) va presentar una moció
per ser discutida al pie de juli·ol.
El texte de I'esmentada moció
sol-licitava que' l' Ajuntament
encarregués un estudi tecnic
sobre el valor arquitectonic deis
Tallers Caba. Segons vaexposar
el regidor del PP, Santi
Rodríguez, abans que
l' Ajuntament concedís la
llicencia definitiva d'enderro-
cament s'havia de disposard'un
informe técnic "quejustifiqui si
aquest edifici s'ha de conservar
o no, o en part",

La moció es va aprovar
amb el vot afirmatiu del PP,
CiU, IC i ERC. El PSC es va
abstenir. Una setmana després,
I'¡¡¡formejaestava sobre la taula
dels regidors per ser consultat.
Santi .Rodrfguez comenta res-
pecte a aquest estudi, que va ser
elaborat pels tecnics municipal s:
"Es reconeixia que I'edifici te-
nia elements d' interés, pero que
salvar-los o no era una decissió
política" .

Segons afegia l' informe
municipal, si l'Ajuntament
decídla impedir I'enderro-
cament de l'ediflcl, hauria estar
np'CQ~Hurl COll1p~nltir o~onl>m¡'
cament a l' empresa prcmotora
que havia adquirit el solar. La
¡"ndéffinitzucl6 c'sthnada era
d'uns 100 milions de pessetes,

_.

El solar on abans havien estat els Tallers Caba, al carrer Codonyat .

Finalment, l' Ajuntament
va optar perconcedir la llícéncia
d'enderrocament i d'obres al'
promotor amb una condició: que
es recuperessin les caracterís-
tiques agulles modernistes i les
cerámiques. Aixf es va. fer, i
l' edifici va ser enderrocat amb
gran rapidesa.

En qualsevol cas, conser-
var els antics Tallers Caba o
almenys ia seva emblemática
facana hauria estat poc més que

- una missió impossible. Des del
moment en que aquest edifici no '
va ser incorporal a principis dels
anys 80 en el Pla Especial i
Catáleg del Patrimoni Historie-
Artfstic i Natural de Vilanova i
la Geltrú, era 'quasi segur 'que
aquolt immoblo tenia ela leu.
dies comptats, . ,

"El promotor no té cap
responsabilitat en aques! cas",
dlu 01 regidor del PP, Santl
Rodrrguez, Segons comenta el
rcSlaQr,ª~~q\l~ cl~T~I!~r~CAIIª
110 eren un ediflci proteglt, era
Ibgic que tard o d' hora algll

volgués adquirir el solar amb la
intencióde modificar-lo. "Que-
da en I'aire una qüestio: Per que
els -Tallers Caba no' es van
protegir en el seu temps? Per
tant, la responsabilitat s'ha de
traslladar al' Ajuntament", afir-
ma el regidor popular. D~ fet,
la facana modernista sf que
figurava en un inventari muni-
cipal sobre edificis aniics, pero
aixl> no impliclva la I,eva

, protecci6. \. - .
. Els Tallers Caba,
abandonalS des de fa anrs.
havlcn e'UI~1I prlnclpls de segle
una. f1Ibrica de bicicletes, Fins

. 01 finAl !I~ I1 d~'A¡!ftd~l~
clnquanta la nau lndusidal va
acollir un taller d'sutombbils.

Elements recuperats

El regidor d'Urbanlsme '1
Obres, Ramon Caba, ha
confirmat que els elements
recuperatH s'han dlpONltut en
unes dependencies munlcipals,
De rnoment, perll, es dl\s~'m~11I
qu~ es ¡'lIrharnb aquestes ugulles
icerámiques.


