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Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya - mNACTEC  

 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (cone-
gut amb l'acrònim mNACTEC) és una institució museística que de-
pèn de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya. 

 Creat el 1984 gràcies a una iniciativa conjunta de la Genera-
litat de Catalunya, de l’ajuntament de Terrassa i de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

 La seva seu central es troba a Terrassa (Vallès Occidental), 
en una antiga fàbrica tèxtil de la Rambla d'Ègara (al número 270) 
que és un dels principals exemples d'arquitectura modernista de 
Catalunya: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, dissenyat per l'arqui-
tecte Lluís Muncunill i construït entre 1907 i 1908. 

 El 1990 li fou donada la categoria de museu nacional. La seu 
central actua com a coordinadora d’una xarxa de museus temàtics 
situats en diversos punts de Catalunya, com el Museu Comarcal de 
l’Anoia a Igualada, el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu 
del Suro de Palafrugell, el de la colònia Sedó d’Esparreguera, etc.  

 El 2006 obrí nous espais destinats a ampliar la seva oferta cultural de la seu central, al Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, de Terrassa. D’una banda, la mostra temporal de setanta motocicletes Monte-
sa (col·lecció Pere Permanyer) passà a ser permanent i s’integrà en la secció dedicada al transport. 
També s’hi incorporà la col·lecció de l’antic Laboratori de Física Experimental Mentora Alsina, inaugu-
rat a Barcelona l’any 1906, que permet fer experiments amb diferents aparells científics. Igualment, 
s’obrí l’àrea d’interpretació Apropar el Patrimoni Industrial, un espai polivalent de trobada i de relació, i 
la Terrassa del Sol, amb vistes a les voltes modernistes de l’edifici industrial, obra de Lluís Muncunill, 
on hi ha un espai dedicat a l’energia solar, just al costat de la gran façana fotovoltaica del museu. 

 El 2009 inaugurà a la seu principal de Terrassa una nova exposició estable titulada ‘‘Gas i pe-
troli. L’energia dels fòssils’’, que s’inclou dins de la secció permanent ‘‘Enérgeia’’. S’hi explica l’origen, 
la producció, els impactes, l’ús i les aplicacions de les energies d’origen fòssil. 

  



Vapor Aymerich, Amat i Jover 

 La denominació de vapor és deguda al fet que la fàbrica utilitzava el vapor d'aigua com a força 
per moure les màquines. Aquesta maquinària encara es troba instal·lada i és una de les principals 
atraccions del museu. L'antiga fàbrica modernista ha estat ampliada amb nous edificis, dels quals des-
taca el que funciona com a vestíbul d'entrada, amb una façana fotovoltaica. 

 Al final del segle XIX, tres industrials egarencs, els senyors Josep Aymerich, Pau Amat i Fran-
cesc Jover, es van associar creant l'empresa Aymerich, Amat i Jover, per dedicar-se a la fabricació de 
teixits de llana.  

 Com era de costum de l'època, al principi es van instal·lar en unes naus de lloguer, en un dels 
vapors existents a la ciutat. Cap als anys 1905-1906 tots tres industrials decideixen construir el seu 
propi vapor.  

 Un dels socis, el senyor Pau Amat, va demanar als seus dos companys d'empresa que l'immo-
ble a construir fos una societat separada jurídicament, i a tots els efectes, de la companyia tèxtil. Així 
doncs van formar una Societat Anònima que seria la propietària del local.  

 

 

Façana de la Rambla d'Ègara del Vapor Aymerich, Ama t i Jover .  

  



Construcció i funcionament 

 Sobre terrenys que havien estat hortes, els industrials Francesc Jover, Pau Amat i Josep Ayme-
rich van fer aixecar un edifici per la seva indústria. 

 La construcció va ser dirigida per l'arquitecte Lluís Muncunill i l'execució va anar a càrrec dels 
mestres d'obres Cobelles i Balta. Muncunill va aconseguir fer d'un edifici funcional i productiu. La fàbri-
ca era alhora un edifici funcional i un edifici bonic.  

 Els treballs es van realitzar entre 1907 i 1908 i van donar feina ordinàriament a uns 200 opera-
ris. Mentre va durar l'obra, i en contra del que era usual a l'època, no va haver-hi cap accident.  

 En la construcció de l'edifici van emparar-se 31.000 quintars de ciment de Sant Joan de les 
Abadesses, 37.000 quintars de Vallirana, 240.000 rajoles fines i 2.000.000 entre toves i altres rajoles. 

 L'edifici consta d'una gran nau de producció que té annex un edifici de tres cossos destinat a 
allotjar la secció energètica i motriu, un pati i dependències d'oficines que fan façana amb el carrer. 

 La nau de producció és un espai extraordinàriament uniforme. La sustentació de la cobertades 
realitza mitjançant 300 pilars de ferro colat fets als tallers de la Nova Vulcano de la Barceloneta. Es 
calcula que el ferro emprat en l'edifici pesa uns 340.000 kg.  

 La sala està coberta amb arcs i 
voltes de maó tibades amb ferro. Les vol-
tes es combinen amb claraboies adoptant 
el sistema de "dents de serra". La nau no 
té finestres, la il·luminació zenital s'acon-
segueix amb les àmplies claraboies. Les 
voltes de la coberta són extraordinàriament 
agosarades i estètiques amb materials 
moderns (ferro colat) i materials econòmics 
(rajoles i maons), Muncunill va aconseguir 
una extraordinària combinació de funciona-
litat i estètica la sala de màquines, de gran 
sobrietat, està construïda amb maons i 
coberta amb voltes. La seva ubicació li 
permet distribuir racionalment l'energia al 
conjunt de la nau.            Coberta de "volta catalana" al sostre del Museu. 

 El nou vapor es va inaugurar el novembre de 1908. L'any 1912 va morir el Sr. Jover i la seva 
vídua va decidir de separar-se de la societat Aymerich, Amat i Jover, empresa tèxtil llanera, però no de 
la immobiliària. 

 A l'empresa es desenvolupava tot el procés tèxtil (filats, teixits i acabats). L'empresa es va divi-
dir i els filats es van traslladar a Fígols el 1920 i Aymerich i Amat es va especialitzar en teixits. A partir 
d'aquesta data, part de l'espai del vapor es va llogar a diverses empreses. El 1962 la nau va quedar 
greument afectada per les riuades de Terrassa. Finalment va plegar l'any 1976. L'última gran empresa 
que va treballar dins la fàbrica va ser Manufactura auxiliar, que va tancar el 1978. 

 L'edifici va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya el 1983, i posteriorment es va ubicar el 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

 Dins del vapor Aymerich, Amat i Jover es realitzaven tots els processos tèxtils: es filava, es 
teixia, es tenyia i s'acabava la llana. Dins les naus tèxtils s'organitzava la més diversa maquinària per 
facilitar els diferents processos. El soroll que es produïa a les naus tèxtils era esfereïdor i els obrers 
arribaven a comunicar-se pràcticament per signes.  



Condicions laborals  

 En el tèxtil treballaven homes i dones i la presència femenina era majoritàriament en algunes 
seccions com la filatura. Joves de curta edat (quasi nens) també treballaven. Segons els períodes, a la 
fàbrica podien arribar a concentrar-se uns quants centenars d'obrers. En èpoques de gran demanda, la 
fàbrica podia arribar a treballar dia i nit i els torns de treballadors se succeïen contínuament. D'aquesta 
manera s'optimitzava el rendiment de les calderes i de la màquina de vapor.  

 Cap al 1913 la jornada d'un obrer solia ser d'unes 11 hores diàries. Les condicions de treball 
eren dures: jornades llargues, molta humitat, aire viciat pel polsim i les volves de fibra, soroll esgarrifós, 
accidents,... Els salaris eren baixos i feien que els obrers haguessin de portar una vida molt austera. 
Les dones acostumaven a cobrar menys, ja que el seu treball era menys valorat. 

 

 

 



 RESUM DE CONFERENCIA 

LA TELEGRAFIA ÒPTICA A CATALUNYA 

 La utilització de diferents sistemes visuals per a comunicar-se és tant antiga com la mateixa 
humanitat. Els senyals amb les mans a distàncies curtes, o la utilització del foc o el fum des de llocs 
elevats per a distàncies més llargues poden ser considerats com els primers sistemes de comunicació 
òptica. Duran el segle XVI es comencen a utilitzar miralls per a aconseguir que el reflex del sol a l'espill 
doni una major distància de transmissió, fent que, ja en el segle XVII, aquesta distància encara es pu-
gui augmentar utilitzant ulleres de llarga vista i dotant-lo d'un alfabet prefixat. 

 Pròpiament la telegrafia òptica, estructurada com a servei públic de comunicacions, neix a 
França a finals del segle XVIII per mitjà d'un sistema ideat per Claude Chappe. Aquesta primera línia 
de telegrafia òptica anava de París a Lille, tenia 230 Km. de distància i va entrar en funcionament l'any 
1794. Durant la primera meitat del segle XIX, diferents sistemes de telegrafia òptica, basats en el de 
Chappe, s'instal•laran i utilitzaran a diferents països d'Europa. Aquest sistema de comunicació tindrà, 
però, una durada molt curta, ja que a meitats del segle XIX apareix el telègraf elèctric amb els avantat-
ges i comoditat que aquest nou sistema representava. 

 A l’estat espanyol no serà fins el 1843 quan s'autoritza oficialment la construcció de diferents 
xarxes de telegrafia òptica civil. La implantació de la xarxa es va encomanar al guanyador del projecte, 
el coronel José Maria Mathé. Aquest projecte va dotar a tot l'Estat de tres línies principals de telegrafia 
òptica, una de les quals, procedent de Madrid i València, resseguia tota la costa catalana fins a La 
Jonquera. Tot i que a finals de la dècada de 1840 Catalunya tindrà un extraordinari pla de comunicaci-
ons per telegrafia òptica, especialment les comarques de l'interior,  la ràpida aparició de la telegrafia 
elèctrica va deixar del tot obsoletes a les xarxes civils de telegrafia òptica. No obstant, en la vessant 
militar, encara tindran puntual utilitat en els diferents conflictes de la segona meitat del segle XIX.  

 Amb aquesta finalitat militar l'any 1845 el general Manuel Gutiérrez de la Concha, marquès del 
Duero, es feia càrrec de la Capitania General de Catalunya i encarregava  al coronel José María 
Mathé, dissenyador i impulsor de la telegrafia òptica civil, una xarxa específica militar per a comunicar 
Barcelona amb les principals zones revoltades pels carlins o bé amb possibilitats de ser-ho. Així es feia 
especial incidència en la necessitat d'estar perfectament comunicada Barcelona amb Lleida, Manresa, 
Solsona, Vic i altres poblacions de l'interior de Catalunya. 

  Solament 10 anys més tard, el 1855, es creava oficialment a l’estat espanyol la telegrafia elèc-
trica, esdevenint la telegrafia òptica una tecnologia superada i obsoleta pel nombre de torres que 
s’havien de disposar i per la gran influència dels condicionants climatològics (boira, pluja, etc...) Una 
reial ordre de 19 de setembre de 1862 va decretar l’abandonament definitiu de les torres de telegrafia 
òptica, les quals van passar, posteriorment, a ser propietat dels municipis on estaven situades. 

 A dia d’avui el nostre paisatge, en els nostres boscos i muntanyes, sovint confoses amb torres 
medievals o “dels moros”, encara podem trobar bona part de les restes de bona part de les gairebé 
110 torres de telegrafia òptica que es van projectar i construir com a element significatiu de la nostra 
història i del nostre patrimoni. 

Jaume Perarnau i Llorens 
Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Terrassa, 25 d’octubre de 2014 
  



MAPA D’UBICACIO DEL MUSEU 



BIBLIOGRAFIA VIRTUAL 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_la_Ci%C3%A8ncia_i_de_la_T%C3%A8cnica_de_Catalunya 
http://www.mnactec.cat/sistema_museus.php 
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-
0045073.xml?s.q=Vapor+Aymerich 
http://mnactec.cat/blog/patrimoni-industrial/primera-trobada-de-telegrafia-optica-a-catalunya-2/torre-telegrafo-3/ 
http://www.mnactec.cat/educa/context_social.php?a=contractes_i_salaris 
 
 
BIBLIOGRAFIA CONVENCIONAL 
 
La telegrafia òptica a Catalunya 
Lluis Len i Currius – Jaume Perarnau i Llorens 
Patrimoni Industrial. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  
Rafael Dalmau, Editor- Barcelona. 2004 
ISBN: 84-232-0672-6 
 
La Telegrafia òptica a Catalunya: les torres òptiqu es de la geografia catalana, 4 pedres de... la 
telegrafia òptica a Catalunya 
Jaume Prat i Pons 
Col·lecció :  Monografies núm. 27 
Institut Cartogràfic de Catalunya-Barcelona   2004 
ISBN: 84-393-6595-0 
Aquest llibre es al fons de la Biblioteca del CEC: http://biblioteca.cec.cat/opac_cec/n27151 
 
CATÀLEG BIBLIOTECA CEC:   
http://biblioteca.cec.cat/cataleg/ 
 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
http://www.mnactec.cat/index.php 
 
Ajuntament de Montornès: 
http://www.montornes.cat/municipi/montornes-per-descobrir/torre-del-telegraf 
 

 

Esperem les vostres fotos i comentaris a:  

 

cec_gr3_2008@yahoo.es 

 

 

GRACIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ . 


