
La fàbrica Baurier arriba a Sant Adrià
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hidràulica.
Per ampliar la indústria va traslladar la
fàbrica  a les Masies de Roda, a l'antiga
propietat de Salou el 1862. La nova fàbrica
donava feina a 260 treballadors i va
incorporar una secció de filatura a la del
teixit. Al voltant de la fàbrica de Salou es va
construir la colònia amb habitatge per als
treballadors, la mansió dels senyors i fins i
tot una església.
El 1888, els piqués embuatats de Baurier
van aconseguir la medalla d'or a l'Exposició
Universal de Barcelona.
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Pels permisos demanats a
l’ajuntament es veu que les reformes
i ampliacions són constants:
1916, 1926, 1943, ... 1951,....1959.. .
Però no sempre les coses es van fer
com cal, i l’any 1958 l’arquitecte
municipal va ordenar la demolició de
les obres que s’havien fet sense
autorització municipal

Vista actual de la colònia i de la fàbrica de
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La nau d ssatge de la fàbrica de Sant
Adrià de sós

Vista aèria de la fàbrica Baurier de Sant

Interior de la fàbrica de
Sant Adrià amb la
xemeneia
S

erre Baurier era un viatjant de teixits
ncès, que va  instal·lar una empresa

xtil, afavorint-se d’un real privilegi per a la
bricació de teixit de piqué pel qual durant
c anys –1854 a 1859- era l'únic  autoritzat

fabricar-lo).
stal·là la fàbrica en un antic molí de Roda

La fàbrica de Sant Adrià v
opció molt meditada pe
Nieto de P. Baurier que va
un peça de terra al 1901 i 
van ampliar amb una
compra.
El dia 31 d’agost de 1910
de Sant Adrià. Josep Clapé
permís per a edificar u
fàbrica  i de sis cases igu
treballadors
En total s’edificaren 674
quadrats, i en restaven 
21.348 de patis i carrers.
La fàbrica va començar 

erre Baurier (1820-1879)  fundador de
mpresa i vista de la fàbrica de Masies de
da

Vista general de la fàbrica i colònia de Salou
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