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ABSTRACT
With this project we wanted to know the impact of the Tolrà family and industry in the

town. We think that the Tolrà family, since their arrival, influenced the demographic

and urban growth of Castellar.

In order to draw some conclusions which allows us to identify the major

consequences we have focused our project on looking for information about the

Tolrà family and the evolution of castellar both demographically and urbanistically.

We begin by making small research about the history and finding out all the things

that they did in Castellar by means of information taken from websites, books and

full-length films.

To discover the impact of the Tolrà family in the two sectors mentioned at the

beginning, we seek to use data from official websites like INE or IDESCAT and with

this data create statistics.

We did an interview with a former worker of the Tolrà industries to get to know what it

was like to live in that period and dive deeper into the project. We also look for

information in the historic archive of the town, and the town planning department in

the town hall too.

We finally discovered that the Tolrà family helped the village in their development,

confirming our hypothesis. With this project you will be able to know the why and the

how helped together with all that they have left us in urban planning heritage.

Resum:

Amb aquest projecte hem volgut conèixer l'impacte de la família Tolrà i la indústria a

la localitat. Pensem que la família Tolrà, des que va arribar, va influir en el

creixement demogràfic i urbanístic de Castellar.

Per treure unes conclusions que ens permetin identificar les principals

conseqüències hem centrat el nostre projecte a cercar informació sobre la família

Tolrà i l'evolució de Castellar tant demogràficament com urbanísticament.



Vam començar fent una petita investigació sobre la història i esbrinant tot el que van

fer a Castellar mitjançant informació extreta de pàgines web, llibres i llargmetratges.

Per descobrir l'impacte de la família Tolrà als dos sectors esmentats al principi,

vàrem utilitzar dades de pàgines web oficials com l'INE o IDESCAT i amb aquestes

dades vam crear estadístiques.

Vam realitzar una entrevista a un antic treballador de les indústries Tolrà per

conèixer com era viure en aquella època i aprofundir en el projecte. També vàrem

buscar informació a l'arxiu històric de la ciutat, i també al departament d'urbanisme

de l'ajuntament.

Finalment vam descobrir que la família Tolrà va ajudar el poble en el seu

desenvolupament, confirmant la nostra hipòtesi. Amb aquest projecte podràs

conèixer el perquè i el com van ajudar juntament amb tot el que ens han deixat en

herència urbanística.
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1.INTRODUCCIÓ

Avui dia l’avenç tecnològic i la globalització del món ens permeten pujar un esglaó

en l’escala del progrés, però per mirar al futur moltes vegades s’ha d’investigar el

passat.

Aquest treball és un estudi de com va ser Castellar segles enrere, de com una

família va portar a terme una labor gairebé filantròpica, a més del reconeixement a

nivell nacional que guanyava l’empresa, i de com va influir aquesta en la població i

la qualitat de vida dels castellarencs.

Al mateix temps fem un estudi de com va créixer la població de castellar al llarg dels

segles XIX i XX fins als nostres dies. Per elaborar aquest treball hem consultat a

historiadors, pàgines web oficials i antics treballadors de la fàbrica Tolrà. També hem

fet treball de camp, sortint al carrer i veient quines infraestructures havien estat fetes

per la família Tolrà. Hem triat aquest tema ja que creiem que és poc treballat a les

escoles i els instituts. A mesura que el treball avançava érem cada vegada més

conscients de la quantitat de coses que van fer els Tolrà per la nostra vila, com

edificis o l’accés a l’aigua potable amb la construcció de fonts.

La motivació d’aquest treball és esbrinar com encara avui dia Josep Tolrà i Abellà i

els seus descendents han millorat la vila i la vida de tots el castellarencs i

castellarenques.
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2.BIOGRAFIA DELS TOLRÀ

Les biografies que presentem a continuació són extretes d’enciclopèdia.cat.

Josep Tolrà i Abellà: Va néixer l’onze d’abril de 1817 a Cabrils, municipi del

Maresme, dins d’una família humil de pagesos. Ja des de petit tenIa facilitat pels

estudis i va decidir estudiar medicina amb vint-i-vuit anys. L’any 1846 es va

traslladar a Castellar del Vallès a exercir la professió de metge, on va guanyar-se el

reconeixement del poble. Va formar part de la parròquia, va ser secretari i fins i tot

alcalde. L’any 1856 va obrir la fàbrica tèxtil llogant el molí d’en Busquets, instal·lant

els primers telers. L’any 1960 es casà amb Antònia Prims al santuari de Montserrat.

Uns anys després, el 1878, Antònia va morir. El 1882, Josep Tolrà es va casar per

segona vegada, aquesta vegada amb la seva neboda, Emília Carles Tolrà. El dia

vint-i-u de juliol de 1882 Josep Tolrà mor, deixant l’herència de la fàbrica a la seva

neboda Emília Carles Tolrà.

Emília Carles Tolrà: Va néixer el vint-i-vuit d’octubre de 1848 a Cabrils, municipi del

Maresme, com a filla d’una família burgesa catalana. Quan els seus cosins van

morir, ella va anar a Castellar del Vallès a fer companyia als seus oncles Josep Tolrà

i Abellà i Antònia Prims i Castells, que va morir el dotze d’abril de 1878, quatre anys

després, el setze de març de 1882, es va casar amb el seu oncle en segones

núpcies, encara que aquest morí el vint-i-un de juliol del mateix any, a causa d'això

Emília Carles Tolrà es va convertir en l’hereva de la fortuna i la fàbrica Tolrà. Més

tard, va donar el lideratge de la fàbrica a Emili Carles Tolrà i Avat mentre que ella es

va dedicar al mecenatge d’estructures com les escoles i l’església, el 1895 va ser

nomenada filla de Sant Esteve de Castellar, i un any després, marquesa per Reial

decret i Reial Despatx, morí el 1915, a Cambrils, amb seixanta sis anys.
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3.IMPACTE URBANÍSTIC  DE JOSEP TOLRÀ ABELLÀ.

Cabrils, Maresme, onze d’abril de 1817 — Castellar del Vallès, Vallès Occidental,

vint-i-u de juliol de 1882

Segons l'Enciclopèdia Catalana Josep Tolrà era Llicenciat en medicina i cirurgia i

interessat en la química, el 1846 arribà a Castellar del Vallès com a metge, on

posteriorment inicià la carrera com a industrial. El 1859 fundà una empresa per a la

filatura, el tissatge i el blanqueig de cotó, que ocupava els molins de Busquets i de

Can Barba. L’any 1861 ja disposava de 99 telers i 4.700 fusos, i el 1873, de 300

telers i 5.000 fusos. Hi introduí millores en el blanqueig dels teixits, i aconseguí que

els produïts per la seva empresa tinguessin una especial anomenada. Es distinguí

per les seves obres en benefici de Castellar del Vallès. Es casà el setze de març de

1882, en segones núpcies, amb la seva neboda, Emília Carles i Tolrà. A la mort de

Josep Tolrà sense descendència, el negoci, amb el nom de Viuda de Josep Tolrà i

Companyia, passà a la seva dona, que nomenà gerent el seu nebot, Emili

Carles-Tolrà i Amat.

L’arribada de Josep Tolrà Abellà, va començar amb l’adquisició de naus on poder fer

funcionar la seva empresa de filatura i teixements, el que va provocar un creixement

a la vila on es localitzava l’empresa, Sant Esteve de Castellar (Castellar del Vallès).

Segons l’Enciclopèdia Catalana “la primera fàbrica de l’empresa, una edificació

industrial, va situar-se a Molí d’en Busquets. Va ser una capella dirigida a Sant Pau

fins que a finals del segle XIX, el Dr. Josep Tolrà feu les instal·lacions cotoneres al

molí de Can Barba i també en aquest molí, que passà a formar part del patrimoni de

l'empresa Vda. De J. Tolrà. Es pot dir que és una nau senzilla i rectangular,

adossades la majoria, on destaquen el gran nombre de finestres que té”.

L’altra de les fàbriques es situava a Can Barba, és un molí polvorer del municipi.

Aquesta va ser la segona seu de l’empresa dedicada al tèxtil igual que la d’en

Busquets. També es sap que es van fer allotjaments pels alts directius de l’empresa.

L'edifici més antic, disposava d’una planta basilical, per tal de proporcionar més

il·luminació a la nau.

3

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0015107.xml


Amb les inundacions del 1962, la fàbrica va quedar inhabilitada per la crescuda del

Riu Ripoll. El responsable de fer sonar la sirena va preveure aquesta situació i va

poder desallotjar tots els treballadors.

L’empresa Viuda de Josep Tolrà s’especialitzava en el blanqueig dels teixits, era un

problema que durant la segona meitat del segle XIX tenia la indústria tèxtil, ja que

els tractaments químics les deixaven en uns tons groguencs. Els teixits Tolrà es van

presentar a nivell internacional i va provar que les seves teles eren de qualitat.

Més endavant l’última ampliació de la fàbrica fou el 1956 en inaugurar-se

l'anomenada Fàbrica Nova, situada a la zona dels Pedrissos en els antics camps del

Casé.

Fotografies de l'última fàbrica la família Tolrà a Castellar (l’Espai Tolrà)

A part de les seves instal·lacions industrials, la família Tolrà va proporcionar altres

serveis i instal·lacions tant pels treballadors com per als habitants de la vila.

L’antic ajuntament de Castellar, segons la Viquipèdia, es va construir sobre el que

era una cafeteria, fins que Emília Carles, vídua de Tolrà, el va comprar per fer-lo

servir d’ajuntament del municipi. A partir del 1994, que es va traslladar l’ajuntament,

aquest edifici el varen convertir en casal d’entitats.

El Palau Tolrà, com explica la pàgina web de pobles de Catalunya, va ser la llar de

Josep Tolrà Abellà, fundador de l’empresa. La seva construcció va començar cap al

1852, però es va aturar rere la mort de Josep. Emília, la seva vídua, es va

encarregar de reprendre la construcció. No va ser fins a 1887 que va ser denominat

palau. La seva construcció va acabar el 1890.
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La Viquipèdia ens comenta que Durant la guerra civil (1936-1939) fou utilitzat com a

seu de la junta gestora municipal

republicana i la capella del Palau. Més

endavant com una llar d’infants i com

escola d’educació el 1988, i fins al 1994,

com ajuntament de Castellar.

Palau Tolrà

Una de les coses fonamentals que volien impulsar era l'educació, i la família Tolrà va

ajudar al fet que els nens i nenes puguin gaudir d'aquest privilegi. Van començar

amb una institució vigent com La Immaculada, més conegut com "Les monges".

Segons la web pobles de Catalunya, el servei educacional privat funciona des de

1862, quan Josep Tolrà va demanar-li al beat Pare Francesc Coll, l'assignació d'una

comunitat religiosa al poble de Castellar del Vallès, per atendre l'educació i formació

religiosa dels infants.

Rere la seva mort, l'edifici fou construït entre 1892-1894. El Patronat Tolrà es

transformà en el primer conjunt escolar del municipi.

Actual Escola l’Immaculada, també coneguda com “les monges”
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L'escola Pública Emili Carles Tolrà finançada per ell mateix aportant el capital

necessari per la seva construcció. Segons la web Diba.cat i inventari del patrimoni

històric, arquitectònic i ambiental de castellar del vallès, li van presentar el projecte,

“però l'estat no disposava de confiança per contribuir. Emili Carles Tolrà no s'ho va

pensar i l'estat va accedir. Una curiositat és que eren dues institucions, un per nens i

un per les nenes. També durant la Guerra Civil foren les úniques escoles obertes”.

Escola Emili Carles Tolrà

Per als treballadors de la fàbrica Tolrà, que segons el diari local l'Actual a l'article

"passejant pel llegat Tolrà", eren almenys uns 1250 treballadors, es van construir

habitatges i proporcionar altres. Els habitatges del carrer Josep M. Valls, segons

diba.cat, van construir-se pels treballadors. Es tracta d’un conjunt de cases en fila

situat a l’est del nucli, al límit del municipi.

Conjunt de cases Tolrà
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Per un altre banda,i ha dues infraestructures religioses, la Capella de la Mare de

Déu de Montserrat i l'església Parroquial de Sant Esteve de Castellar, l'última

inaugurada el 1892, es va construir sobre una antiga església per l'augment notable

de ciutadania que començà a patir Castellar del Vallès. La promotora de les dues

construccions va ser Emília Carles Tolrà. Unes estructures d'estil neogòtic.

Capella de la Mare de Déu de Montserrat       Església Parroquial St. Esteve de Castellar
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4.BREU HISTÒRIA DE L’EMPRESA AMB JOSEP TOLRÀ AL CAPDAVANT

Història de l’empresa Viuda de Josep Tolrà
L’empresa va ser fundada per Josep Tolrà Abellà al 1856, quan aquest va instalar

els primers telers al molí d’en Busquets. Durant aquest segle va comprar diferents

molins(Can Barba, Cal Xom, la farga) i va instal·lar-hi telers i filadores per ampliar la

producció de teixits. La fàbrica es va caracteritzar pel color blanc dels seus teixits, ja

que no perdien el color, això va fer que tingués reconeixement a tota Catalunya i a

part d’Espanya. L’empresa va créixer amb l’entrada del segle XX i ja hi treballaven

700 persones amb torns de dia i de nit, amb molins impulsats per l’aigua del riu

Ripoll i amb l'electricitat. Quan Josep Tolrà va morir al 1883, la fàbrica tenia una

extensió de 26.000 m².

Empresa Viuda de Josep Tolrà
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Entrevista a Manolo Llamas, “La Tolrà, ja et dic, molta vida va donar a
Castellar” (20/10/21)

En Manolo LLamas, un antic treballador de l’empresa Viuda de Josep Tolrà, ens
concedeix una entrevista el dia 24 de Novembre de 2021. En Manolo treballava a la
empresa fa uns 45 anys, va passar per les diferents fàbriques dels Tolrà. A
continuació, ens explica la seva vida a l’empresa Tolrà i com era viure a Castellar del
Vallès en aquests temps.

En Manolo va passar gran part de la seva vida a l’empresa Tolrà, ens explica com va
començar des de sota “on entrava la roba i ja es doblegava”, passant per
màquines gairebé autònomes, la seva funció era posar uns productes per rentar-la i
seguir amb el blanqueig. El van traslladar a la Fàbrica Nova on es feia el teixit, “aquí
venia el cotó, unes barres de cotó molt grans”, amb cotó i planxes es treia el fil.

Ens comenta que per aquella època, en la Tolrà, hi eren moltes persones, “hi havia
tanta gent, érem unes 680 persones a totes les fàbriques. A Castellar tota la
gent hi treballava allà”, que estaven encantades de treballar allà.

A més a més, segons Manolo, el sou era molt bo, la gent que feia hores es treia un
bon sou a més de per ser de la Tolrà tenien uns descomptes, ens posa l’exemple
següent; “si per exemple un quilo d'arròs els costava 1€ a nosaltres 50 cèntims,
més barat”.(M. LLamas, 20 de Octubre de 2021)

També ens diu que els treballadors ho tenien tot proporcionat, la vivenda i el treball.
Diu que hi havia més vida a Castellar, referint-se a que la gent es coneixia i es
relacionava més, afirmant que “havia més vida, la gent tenia més diners, vivia
millor” (M. LLamas, 20 de Octubre de 2021).

Ens explica la raó del tancament de l’empresa, com no podien aguantar el ritme que
portaven anys enrere i com es van traslladar a l’estranger, on molta gent es va
quedar a l’atur. Tot i això, ens acaba dient amb gratitud, “la Tolrà ja et dic molta
vida va donar a Castellar”.(M. LLamas, 20 de Octubre de 2021)
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5.CANVIS DEMOGRÀFICS

Gràfic de barres extret de la web “Viquipèdia”

En aquest gràfic de barres es pot apreciar l’evolució de la població de Castellar del

Vallès de l’any 1717 fins al 2012. Podem observar que durant l'estada de la família

Tolrà de l’any 1850 fins que varen tancar la fàbrica l’any 1991, la població es va

arribar a multiplicar per cinc, passant l’any 1850 de 2.670 persones a estar a prop

dels 13000 l’any 1992.

Aquest canvi demogràfic segons els documents escrits per la Sílvia Sáiz és degut a

diferents factors: la revolució industrial de mitjans del segle XIX va fer que Catalunya

fos un lloc ple d'oportunitats per a la gent de fora de Catalunya. Si sumem això a la

prosperitat i bona fama que va aconseguir Josep Tolrà amb la fàbrica Tolrà obtenim

un creixement demogràfic increïblement alt en poc temps, com ens mostra el

següent gràfic.

De manera que l’any 1960 es veu l'actuació del “desarrollismo franquista” sobre el

nombre d’habitants a Castellar, el qual era conegut com a miracle econòmic ja que

era la salvació per tota la gent que venia fora de Catalunya en busca d’un millor i

nou pla de vida.
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Tot i que el creixement més gran es produeix a mitjans del segle XX, la població no

para de créixer en cap moment.

5.1.El desencadenant de les migracions

Segons el llibre “recerca 6”,a la dècada dels anys quaranta Castellar del Vallès era

un municipi d’aproximadament uns quatre mil habitants. Als inicis del segle XX,

Castellar, per primera vegada, havia acollit a un grup de persones de la província

d’Alacant i d’Aragó. Aquests eren els primers castellano parlants que arribaven al

municipi. Segons les dades treballades per la historiadora Sílvia Sáiz (2015) entre

els anys 1884-1885 la població seria d’uns 2953 habitants dels quals 218 eren

immigrants, mentre que els anys 1892-1893 es va arribar als 3.247 habitants i dins

d’aquests 700 immigrants que ja eren un 21,5% de la població total del poble.

Mossèn Pere Vergés Mirassó ja parlava del gran creixement urbanístic que

suposava un augment també demogràfic, al qual era degut a la gran activitat

industrial del moment. Aquest increment es va produir especialment a les zones dels

molins, o altres punts d’activitat econòmica com ca n'Oliver, fonts calents i Can

Barba.

En aquestes circumstàncies , Castellar del Vallès es va expandir amb la construcció

de l’Escola Emili Carles - Tolrà o el Camí Fondo, com ara conegut com l’Avenida

Sant Esteve que aquest continuaria sent un camí de carro i ple de vinyes i camps.
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5.2. Causes per la immigració

Segons la historiadora Silvia Sáiz, la causa principal perquè les persones van

decidir abandonar els seus pobles natals va ser l'economia. Després de la recerca

d’entrevistes fetes a les persones de diferents municipis dels voltants de Castellar

del Vallès totes arribaven al mateix lloc. Deien que era per la pròpia supervivència

de la seva família i que buscaven una millor manera de viure.

Aquest pensament va donar molt en què pensar a les persones del municipi on tan

bon nivell de vida es vivia.
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5.3. Estudi comparatiu amb altres municipis dels voltants

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ DE SENTMENAT

En la gràfica de barres “evolució històrica de la població de Sentmenat” podem

observar que des del 1842 fins al 1960 els habitants de Sentmenat han augmentat

en gran quantitat. Podem observar que des de l’any 1877 al 1960 la població de fet i

de dret estaven molt igualades tot i que no superaven els 2.500 habitants.

A partir de l’any 1970 la població va superar la barrera de 2.500 habitants fins a l’any

2001. Per una banda, l’índex d’habitants ja superava les 5.000 persones i on la

població de fet era inexistent , per altra banda la població de dret augmentava cada

cop més.

El nombre d’habitatges o llars no va variar gaire de 1877 a 1910, però serà a partir

de 1911 que augmenten amb la construcció de la fàbrica del Tèxtil Besòs, empresa

que  va constituir un dels pilars de la industrialització de Sentmenat.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ DE TERRASSA

Es tracta d’un gràfic de barres sobre la ciutat de Terrassa diferenciant població de

fet, de dret i llars habitables en el municipi durant els anys que els Tolrà habitaven al

municipi veí fins a l’any 2011. Es pot observar que hi havia poca població de dret i ja

será durant el segle XX que creixerà. Més tard, durant els darrers anys tant com la

població de dret, de fet i llars van anar augmentant.

De manera que l’ajuntament de Barcelona exposa que a partir de l’any 1960 la

població augmenta a causa del segon franquista o franquisme desarrollista que va

començar just en aquest any i aquest acabà l’any 1975, i aquest va ser el detonant

perquè la població de Terrassa i voltants puges gràcies a aquest miracle econòmic

que va donar lloc a una gran transformació social.

Sobre l’any 1991, just l’any abans que els Tolrà tanquessin la fàbrica de “Can Barba”

i a l’entrada del segle XXI, la població de fet del municipi de Terrassa ja no a estava

registrada.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ DE SABADELL

En aquest gràfic de barres està representada tota la població de dret i fet de la ciutat

de Sabadell a més de les llars construïdes . El gràfic està elaborat amb les dades de

l’any 1842 fins al 2011.

La gran pujada de població l’any 1960, com també en el cas de Terrassa, és deguda

al segon franquisme. Aquí va ser quan la gent de l'època anava en cerca d’una vida

millor en busca de treball a Catalunya que era la comunitat autònoma més

demandada del moment, ja que hi havia molt treball i bons sous. Aquest moviment

finalitza amb la mort del cabdill Francisco Franco l'any 1975.

Es pot apreciar que la població de fet era mínimament superior que la població de

dret fins a l’any 1981 on la de dret ja va començar a ser superior. A partir de l’any

2001 les dades de la població de dret va baixar per la demanda de llars ja ocupades

per famílies poc nombroses. L’any 2001 es va solucionar aquest problema dels

habitatges i ja es van equilibrar, i la població de dret va superar els 200.000

habitants.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ DE MATADEPERA

Com es pot apreciar, en la següent font gràfica tenim la població per anys de

Matadepera, el qual és un municipi molt proper a Castellar del Vallès.

La població del municipi tendeix a pujar cada cop més i més amb una igualtat entre

població de dret i de fet molt similar, fins a l’any 2001 i 2011 on les dades de la

població de fet no estan registrades. Com a dada interessant l’any 1877 hi havien

més habitatges disponibles que no l’any 1900 quant l’índex d’aquestes va començar

a pujar.

El creixement tan alt d’habitants el qual es comença a produir l’any 1981,on segons

l’apartat d’història de la Wikipedia, és degut al fet que Matadepera ha esdevingut,

per la seva proximitat amb Sabadell i Terrassa, un important municipi residencial, on

el sector dels serveis, el comerç i la construcció són les principals activitats

econòmiques. Aleshores per aquest motiu en poc temps el poble va créixer en grans

proporcions demogràficament, a més del gran creixement del sector serveis a la

dècada dels 70.
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GRÀFIC FINAL SOBRE LA POBLACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL

A continuació, tenim el gràfic de barres d’elaboració pròpia de la població del Vallès

per municipis entre 1842 i 2011, segons les dades extretes de la pàgina web de

l’lNE. Podem apreciar com la influència de la família Tolrà va repercutir molt en el

creixement demogràfic de les poblacions properes a Castellar del Vallès.

Aquest fet és degut al fet que la gent de fora de la província cercaven treball a la

vila, per tant, també era demandada una proximitat a la seva feina i una millor

qualitat de vida , donant pas a les grans migracions al mateix poble de Castellar del

Vallès o bé municipis com Matadepera i Sentmenat o inclús a les grans ciutats com

Sabadell i Terrassa.

El creixement més general en el cas de tots els municipis va ser des del 1950 fins al

1960, en el qual justament el moviment del desenvolupament franquista començava

a introduir-se entre la població espanyola. Una empresa encara avui dia molt

coneguda que es va desenvolupar amb aquest moviment històric va ser en el sector

automobilístic espanyol, “la SEAT”.
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6.CANVIS ECONÒMICS
En el següent apartat veurem tots el molins que van influenciar en la millora del

desenvolupament econòmic del poble. A més també comentarem el

desenvolupament comercial i finalment presentarem un gràfic d’elaboració pròpia

sobre el pressupost municipal durant els anys 1834 -1995 a Castellar del Vallès.

6.1.L’aprofitament del riu Ripoll

Amb la informació que ens proporciona l’obra Abans de Castellar recull gràfic

(1875-1979), fins al segle XVII la documentació trobada només dona dades de

l’explotació agrícola de la terra del terme de Castellar, tot i l’existència d’alguns

molins fariners a les ribes del riu Ripoll i l’explotació d’una mina de ferro situada a

Fontscalents, documentada el 945. Els molins més antics són el molí de Garriga

(1066) i el molí propietat d’Archesinda de Castellar (1083) entre altres.

FOTOGRAFIA DEL RIU RIPOLL  EXTRETA DEL DIARI “L’ACTUAL”

A partir del segle XVII comencen a aparèixer les referències documentals sobre

teixidors i moliners de draps. Per exemple en la documentació conservada sobre els

processos contra les dones de Castellar acusades de practicar bruixeria, en els
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inicis del segle XVII, consta que Joan Homet, germà d’una de les acusades

(Jerònima Muntada), era moliner de draps o teixidor de lli.

Des de finals del segle XVIII fins a principis del segle XIX es pot parlar d’una primera

fase d'industrialització utilitzant la força hidràulica; d’aquesta manera Castellar es va

convertir en un motor del desenvolupament tèxtil de la llana i més tard del cotó.

Cap al 1847 a Sant Esteve de Castellar funcionaven amb la força del riu sis

fàbriques (de draps, cotó,farina,filferro,filats de llana, teixits de lli), i a Sant Feliu del

Racó, un molí fariner, una fàbrica de paper i un de filats de cotó.

6.2.La infraestructura de molins en el desenvolupament industrial

Segons el llibre de Castellar del Vallès al 1862 exposa la relació dels molins

dedicats a activitats tèxtils, que es convertiren en fàbriques - molins, aprofitant

l’aigua del riu Ripoll . Cal dir que el senyor Josep Tolrà principalment va fundar el

seu negoci al Molí d’en Busquets i de Can Barba.

Molí d’en Barata o d’en Cames: Situat a prop de la Font de la Riera, situat molt a

prop de la part alta de can Barba. Segons Pere Vergés Vernís el 1895 la seva

propietària, la vídua de Francesc Bergé, l’havia arrendat a l’empresa Vídua de Josep

Tolrà que l’utilitzava com a magatzem de les calderes de Can Barba.

FOTOGRAFIA DEL MOLÍ D’EN BARATA DELS ANYS 30 EXTRETA DE LA “WEB DE L’ACTUAL”

19



Molí de Can Barba: A finals del segle XIX hi havia un forn i un martinet per batre

coure i treballar l’aram. Fou inclòs a la quadra de Can Barba i integrat a la fàbrica.

FOTOGRAFIA DEL MOLÍ DE CAN BARBA EXTRETA DE LA WEB “BLOGGER.COM”

Molí del Boà: En època medieval és esmentada una horta situada en aquest indret,

regada amb l'aigua del riu. Al 1873 posseïen el molí els fabricants terrassencs

associats Amat i Sagrera, amb maquinària de filatura i tissatge de cotó.

Fotografia del Molí d’en boa extreta de la web “natura.ues.cat”
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A finals del segle XIX traslladen la fàbrica al nucli de Castellar del Vallès i en el molí

es va instal·lar la casa sabadellenca Rovira i CIa, dedicada a regenerats de llana.

Posteriorment, hi va haver una fàbrica de cartró.

Molí d’en Busquets: A principis del segle XVIII Francesc Carner, propietari del mas

Stafort, que més tard va vendre, de la mateixa manera que les terres reservant-se

tres quarteres de terra per construir-hi un molí de teles o draps, el mateix que va

vendre a Valentí Busquets, teixidor terrassenc.

En el segle XVIII Valentí Busquets hi va instal·lar una fàbrica de draps i el molí va

passar a ser conegut amb el seu nom. El 1779 Pau Busquets va obtenir permís dels

Barons de Castellar per afegir al molí bataner que ja tenia un molí paperer, amb la

condició que funcionés amb les mateixes aigües i rec, i també hi va construir una

capella, dedicada a Sant Pau. Josep Tolrà Abellà va convertir el molí en una de les

parts més importants de tota l’empresa.

Fotografia del Molí d’en Busquets extreta de la web  “fonts d’aigua”
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El 1856 va llogar una part del salt d’aigua de molí i va instal·lar una serradora. El

1857 es va vendre la serradora, va llogar el molí i hi va instal·lar unes màquines de

filar amb capacitat per a 1200 fusos, 2 Selfactines de 500 fusos i 1 teler mecànic del

Sistema Smith. El 1859 hi va afegir 12 telers mecànics de la casa Debron

(tres anys més tard se’ls va vendre). El 1861 tenía 99 telers i 4.700 fusos, una

secció de blanqueig i d’aprest. Finalment, el 1867 va comprar la fàbrica i la va

ampliar per col·locar-hi 5.000 fusos i 300 telers més, amb la col·laboració d’un

tècnic alemany, Valentí Jath. En aquells moments hi havia telers de cotó, màquines

de filar,estenedors i un vapor equipat amb gasòmetre. El 1895 la fàbrica de Can

Barba feia tot el procés de fabricació.
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6.3. Desenvolupament comercial

Gràcies a la visualització del documental "Històries de Castellar, Can Tolrà", podem

afirmar que el desenvolupament industrial del segle XIX va néixer del comerç, que

des de llavors ha estat important i en constant creixement. Un dels carrers més

comercials a finals del segle passat i principis del XX era el carrer Major, on es

venien tots els productes de la fàbrica de Can Barba, on s’hi podien arribar a

comptar més de vint comerços.
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GRÀFIC DE L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL A CASTELLAR DEL VALLÈS

A partir de les dades de l’obra d’Història de Castellar, en aquest gràfic podem

observar l’evolució del pressupost municipal de Castellar des dels anys 1834 al

1995. Cal destacar que durant els anys 1846 i 1847 es feia ús de la moneda ral “de

matrícula industrial”. Podem veure que ha estat un pressupost que ha anat

incrementant per moments menys la dècada de 1890 a 1900 on els pressupostos

municipals eren inferiors per la “crisi de la vinya” en l’augment de la seva demanda.

El gràfic ha estat elaborat amb les xifres anteriors a l’arribada dels Tolrà, per poder

veure l’arca municipal, fins als anys finals del protagonisme d’aquesta família a la

vila.

Aleshores podem arribar a la síntesi i conclusió de què la família Tolrà va influir de

gran manera en l’economia de la vila.
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7.URBANITZACIÓ

Les fotos aèries de Castellar del Vallès des de 1956 fins l’actualitat, extretes de

Palau Tolrà i Vissir, l’institut cartogràfic i geològic de Catalunya. En aquest apartat

podreu observar a partir d’imatges i breus descripcions, els canvis més notables de

Castellar del Vallès, el seu creixement urbanístic i la seva expansió durant dècades.

7.1.Fotografia aèria de Castellar del Vallès l’any 1956

Gràcies a les fotos de Palau Tolrà,

observem Castellar del Vallès des

d’un pla aeri l’any 1956.

Es pot veure el centre del poble

amb bastants habitatges, carrers i

carreteres de terra, zones de

conreu i zones boscoses.

A la part oriental, observem que hi

ha més aglomeració d’habitatges,

actualment on és la Plaça Major,

es situaven les monges, l’actual

Immaculada, i al seu costat Palau

Tolrà i més a baix l'església Sant

Esteve. A la zona sud de la

fotografia podem observar la

Fàbrica Nova i trossos de conreu

on a prop hi estaven els habitatges

proporcionats per la Família Tolrà

als seus treballadors. A la part sud

est podem veure els antics

conreus, que actualment ocupen

els nous polígons industrials.
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7.2.Fotografia aèria de Castellar del Vallès l’any 1984

Amb el programa vissir.com podem

obtenir imatges aèries de Castellar

com aquesta de l’any 1984.

Encara que la qualitat de la imatge

no és gaire bona, podem observar

canvis significatius en l'apartat

urbanístic.

Podem veure que els camps de

conreu de la part septentrional

occidental s’hi van construint

habitatges, ja que cada vegada hi

hauria més gent a Castellar. Podem

observar que la part central del

poble està molt menys boscosa,

comença a haver-hi pisos i moltes

cases adossades. Es pot apreciar

que alguns carrers segueixen sent

de terra però la carretera direcció

Sabadell ja l’havien asfaltat. Els

conreus del sud est s'estan canviant

progressivament a habitatges i grans infraestructures.

26



7.3.Fotografia aèria de Castellar del Vallès l’any 2004

Vint anys després, l’any 2004, Castellar

va expandir-se molt més cap als

conreus del sud, tota l’ampliació té a

veure amb el sector industrial, els

polígons, on la gran majoria són naus.

Es poden apreciar detalls com les

pistes d’atletisme, per sobre d’aquesta

hi ha el Torrent dels Colobrers.

Observem el poble molt més quadrat,

és a dir, els carrers són més uniformes,

amb línies més rectes. Per aquests

anys, els carrers eren d’asfalt. L’institut

IES Castellar el situem a la part

sud-occidental de la fotografia, junt

amb la fàbrica nova dels Tolrà, l’Espai

Tolrà.
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7.4.Fotografia aèria de Castellar del Vallès l’any 2021

Castellar del Vallès a principis
de 1957 a nivell urbanístic no
era ni una tercera part del
que és ara avui dia.
Els canvis són notables,
els camps de conreu s’han
substituït per polígons
industrials, tota la part central
del poble s’ha modernitzat, hi
ha molts més blocs de pisos,
molts més habitatges,
sobretot per la quantitat de
gent que hi ha.
Es veu com la seva expansió
ha sigut dirigida cap al sud,
direcció Sabadell. A la llarga,
el terreny urbà ha anat
guanyant territori en detriment
del terreny rural provocant
una expansió demogràfica.
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8.ACTUALITAT

L’arribada dels Tolrà va suposar un augment en el nivell de vida de la població de

castellar. A l’any 1850 l’activitat principal del poble era l’agricultura, però amb

l’arribada dels Tolrà i de la revolució industrial al segle XIX, el sector tèxtil va cobrar

molta més importància. A banda de la millora econòmica que va produir la fàbrica, la

família Tolrà va fer construir una sèrie d’edificis que encara avui dia podem trobar a

la vila. L'església de Castellar va ser construïda pels Tolrà, el subministrament

d’aigua potable cap al poble també i les dues cases de la vila que hi trobem al poble

també.

Per altra banda van construir algunes escoles que encara avui dia segueixen

actives, com el Fedac Castellar o l'Emili Carles Tolrà . Una de les construccions més

importants va ser els safareigs que es poden trobar a la baixada de cal Verge.

També van construir cases per als treballadors a diversos llocs de la vila i un

economat primer a l’Ateneu i després a Can turuguet.

Tot això va fer que l’estructura urbana canviés pràcticament a tot el poble, com més

endavant podrem observar. Com abans hem vist, també va provocar que la gent

emmigrés a Castellar.

Totes aquestes infraestructures actualment estan en funcionament o tenen alguna

utilitat específica, els habitants les poden gaudir. Es un benefici que ens atorga totes

aquestes construccions.
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Safareigs situats  a la plaça Calissó
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9.CONCLUSIONS

A l’hora de començar aquest treball, ens vàrem fer moltes qüestions relacionades

amb la família Tolrà, ja que és un cognom molt reconegut a Castellar del Vallès i

sabíem que van tenir un paper important a la formació del poble, i en aquest punt

ens vam adonar del que no sabíem, l’impacte que va provocar.

Ara, ja acabat el treball, coneixem la resposta d’allò que no sabíem i que curiositat

ens provocava. A part de moltes altres qüestions les quals hem tret conclusions

sobre la marxa. Vam començar el treball sense ser conscients de la quantitat

d’història, projectes, infraestructures que la família Tolrà va ser capaç de sostenir a

la nostra vila, Castellar del Vallès.

La nostra recerca va iniciar en l’estudi de les primeres persones de la família Tolrà

que van arribar a Castellar del Vallès, anys després van construir una empresa i van

ajudar a l’evolució positiva del poble; Josep Tolrà i Abellà i Emília Carles Tolrà.

També amb l’estudi de gran part del patrimoni de les infraestructures que ens van

deixar. Aquest estudi ens va permetre conèixer les persones que van començar-ho

tot, a part de saber el que els interessava fer al poble i la seva manera d’ajudar-lo

proporcionant serveis d’educació, religió i habitatges, entre altres.

Vam treure la conclusió que la família Tolrà va ajudar al poble per interessos dobles,

els propis i els de la població. En aquella època, els infants i la gent no hi tenien

proporcionada una educació pública al poble, així que els que volien educació pels

seus fills o per ells mateixos haurien de sortir del poble per aconseguir-ho. Amb la

disposició d’educació pública aconseguien que les pròximes generacions tinguessin

uns estudis acadèmics bàsics, així formant proper possibles treballadors. Els

habitatges Tolrà també van ser construïts per interessos propis, ja que la gent que hi

habitava eren els mateixos treballadors.

Tot i tenir interessos propis, això no impedeix que el poble no hi treigués profit de el

posicionament econòmic que hi tenia el poble amb l’empresa, ja que ells van ser els

que van posar gran part dels diners en aquestes construccions, les quals la gent

també demanava.
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Després de fer l'anàlisi infraestructural ens vam concentrar en l’impacte demogràfic

que va provocar la industrialització dels Tolrà a Castellar, ja que no deixava de ser

un misteri si el desencadenant del creixement de la vila va ser provocar per aquests.

Així doncs, vam buscar dades a pàgines web oficials com l’INE i l’IDESCAT. Ens

vàrem adonar que des de l’arribada de l’empresa Tolrà fins al seu tancament, la

població es va multiplicar per 5. Junt amb això també vam buscar el canvi

demogràfic dels pobles propers a Castellar i fent aquest estudi, la seva evolució la

vam relacionar amb la de Castellar també.

Això ens indicà que els Tolrà van tenir una gran part d’impacte sobre Castellar,

almenys sobre els anys que van estar. Però també vam concloure que aquest fet

d'arribar a Castellar va ser el detonant pel creixement exponencial d’aquest.

A paraules de Vicens Vives “la revolució industrial de mitjans del segle XIX va fer

que Catalunya fos un lloc ple d'oportunitats per a la gent de fora de Catalunya. Si

sumem això a la prosperitat i bona fama que va aconseguir Josep Tolrà amb la

fàbrica Tolrà obtenim un creixement demogràfic increïblement alt en poc temps”.

Aquest procés va provocar un canvi en l’economia de Castellar del Vallès, el qual

també vàrem estudiar per mitjà del llibre d’història de Castellar i vam concloure en

què també van influir exponencialment en el creixement de l’economia.

Per últim, vam demanar a l’arxiu de Castellar fotos aèries per veure de manera més

visual el creixement del poble en l’àmbit urbanístic durant els anys de més evolució.

L’arxiu ens va traslladar a contactar amb l’ajuntament i amb l’ajut d’ells vam trobar

fotos aèries de Castellar des de fa uns setanta anys. Els vam comentar i comparar

entre ells, arribant a la conclusió que no tan sols Castellar s’ha format

urbanísticament pels Tolrà encara que van ajudar a la seva prosperitat.

Com a síntesi del treball, podem afirmar que l’arribada de Josep Tolrà i Abellà va

suposar un canvi força significatiu dins del poble. Van beneficiar a l’evolució del

poble demogràficament, urbanisticament i econòmicament. Provocant que Castellar

del Vallès es pugui anomenar una ciutat.
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10.LIMITACIONS

Durant l’elaboració del nostre Treball de recerca ens hem trobat amb diverses

limitacions, però la més destacada és que el nostre treball de recerca ha estat

elaborat per tres persones. Treballar i distribuir el treball només a tres persones ha

provocat moltes més hores de les que havíem programat en un principi.

Un altre inconvenient ha sigut la pandèmia. Alguns cops ha estat impossible poder

anar a llocs entre tots, sigui per l’aforament o sigui perquè un del grup es trobava

confinat el que feia que part del treball de camp fos diferent per tots.

Per altra banda, també el tema de la prestació de material va esdevenir un

problema, ja que per la COVID-19, no era possible deixar-nos-els, fet que ens va

impedir veure el documental de Can Tolrà, 140 anys de la nostra història al principi

del treball, i la vam veure més endavant.
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13.ANNEX

Annex 1: Fotografies fetes per nosaltres dels llibres i pel·lícules utilitzats pel treball.

Aquests són els llibres on hem consultat dades, informacions més concretes o
comprovar si la mateixa informació trobada per internet és verídica. A més d’això
també hem vist la pel·lícula “Històries de Castellar”, la qual exposa molts trets
relacionats amb el nostre treball.

Ilustres del Maresme                                                  Pel·lícula Can Tolrà (Vol.5)
Imatges i records
Història de Castellar
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Plaça Vella                                                 Recerca 6

L’Abans
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Annex 2: Entrevista a Manolo Llamas, antic treballador de l’empresa Tolrà (sense
traducció) 20/10/21

¿Como era la vida?

Pues mira yo entré en la Tolrá en el año 70 empecé en el turno central, cuatro horas
por la mañana y cuatro horas por la tarde, donde entraba la ropa y ya se doblaba,
se empaquetaba y ya de ahí pa’ vender, después me cambié de allí y me fui a
donde se aclaraba la ropa, voy a empezar por la Tolrà de arriba, que era la fábrica
nueva, pero bueno total que eso fue en el molino cuando yo estaba en el molino,
entré a una máquina que entraba la ropa blanca pa’ acabarla y entonces yo la
acababa, una máquina que era muy larga y llevaba unos productos que los echabas
en la máquina por la parte de adentro y salía por abajo y ya salía la ropa seca y to’
pa llevarla a los acabados. Era el trabajo que yo tenía ahí después en la Tolrà y
luego después estuve en otra máquina que la ropa la metían en unos cloros para
darles color, le iban dando el color, blancas, estampadas, de los colores que fueran
¿no? I estuve ahí otro tiempo en aquella fábrica de en la de abajo, eso era en el
molino que era donde se acababa la ropa ya de ahí salía ya namas que pa cojerla y
mandarla, y luego arriba en la fábrica nueva era donde es donde hacían la ropa ahí
venía el algodón, unas varas de algodón muy grandes llegaba ahí el algodón, lo
cojian y lo metían en una máquina y allí lo limpiaban, i d’aquella máquina iba a otra
maquina y luego iba el algodón por una cinta y lo iban planchando planchando
planchando y de aquella máquina a otra maquina y hacían como unos rollos, iban
enrollando ya el algodón aplastado, luego de ahí iba a las continuas que era donde
hacían el hilo, allí entraba el algodón así como una pila así, iba entrando por la
continuas y ahí ya hacían el hilo y ya salía el hilo en una bobina. Iba a otra que
había que era donde hacían la tela, las continuas, ahí ponían el hilo y ya salió la tela
hecha ya solo para llevarla para el molino.

En la Tolrà, como había tanta gente, éramos unas 680 personas en todas las
fábricas. En Castellar toda la gente trabajaba allí, esperando a que tuviéramos los
18 años todos para la Tolrà, luego de ir a la Tolrà la gente, ya ves tu, la gente de allí
estaba encantado,

¿Un buen sueldo?

Hombre, haciendo horas ganabas dinero, porque yo siempre hacía 12 horas y
ganaba dinero y luego eso, era un trabajo que no era muy fuerte. Luego nosotros
teníamos descuentos, que veníamos a comprar y nos costaba lo que les costaba a
ellos, si por ejemplo un kilo de arroz les costaba 1€ a nosotros 50 céntimos, más
barato, luego las guarderías para los niños, ahí las mujeres a trabajar, acostaba a
los niños la que tenía el turno de mañana, los dejaba hasta que su turno acababa,
luego iba yo estaban los del otro turno, se llevaban los niños y entraban los otros
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niños, así la Tolrà fue a pique, tenían muchas ayudas, todos los pisos al lado de la
fábrica nueva, esos los hizo la Tolrà.

¿Para los trabajadores?

Sí, para los trabajadores, iban a buscarlos al pueblo a la higuera, donde estuvieran.
Iban con camiones, se traían a la gente, se traían los muebles, se lo traían todo,
todo para acà y pagaban por un piso nada, la Tolrà, los que estábamos, bien, bien,
mira porquè se fue a pique, pero cuando uno entraba en la Tolrà ya sabias que tu ya
tenias la vida resulta, y era verdad. Cuidaban a los trabajadores muy bien, yo todas
las horas que hacía no era ninguna en negro, los que les dió tiempo deestar, antes
de echarnos, pues esos cobraban un més que no veas. Cuando estaba en la Tolrà
había mucha más vida porque todo el mundo trabajaba y luego a más a más, había
más vida porque la gente salía más, compraban más y había más vida, la gente
tenía más dinero, vivía mejor, pero ya cuando cerró la Tolrà, un montón de gente en
paro.

¿Por qué cerró la Tolrà?

Porque se fue a la ruina, no tenían ya para nada, no podía llevar el ritmo que
llevaba, se llevaron al extranjero, una a Marruecos y otra más arriba, por Pirineos.
Que si querías ir al extranjero podrías ir, tenías que coger el trabajo y te pagaban
vivienda i todo si quería ir a trabajar allí, pero allí se fueron cuatro encargados, y
cuatro de los jefes, trabajadores pocos se fueron. Cuando eso mucha gente se
fueron y otras se quedaron.

A parte, todos los que querían un huerto y era de la Tolrà, se lo daban, y tenía su
huerto para sembrar lo que quisiera, le daba su huerto y el que quería hacer horas
hacía horas, la Tolrà ya te digo mucha vida dió a Castellar, és eso la mayoría de
gente de Castellar trabajaba en la Tolrà. También la Fatina y luego la del vidrio que
la abrieron después, pero la Tolrà toda la vida, toda la vida.
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