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L’antic escorxador, que acull la biblioteca municipal, s’ampliarà dins d’aquesta legislatura

Les xemeneies de Can Pàmias es conservaran

Actuacions en curs i en cartera
per a Can Pàmias i la biblioteca
Sant Celoni inclou l’ampliació de la biblioteca l’Escorxador entre les obres per rebre subvenció
Sant Celoni
S.G.

L’ampliació de la biblioteca
l’Escorxador i la rehabilitació de les xemeneies de Can
Pàmias són algunes de les
actuacions patrimonials que
l’Ajuntament de Sant Celoni
té en cartera per als anys
vinents. A un termini més
llarg que el que hi ha previst
per actuar en la reforma de
Can Ramis, l’Ajuntament ha
demanat en el PUOSC una
subvenció per a una futura
ampliació de la biblioteca
l’Escorxador.
“Som conscients que la
biblioteca se’ns queda petita
pel creixement de població
que ha experimentat el poble
en els darrers anys. Haurem
de treballar per a una ampliació i, per això, volem preveure
que hi hagi recursos econò-

mics”, assenyala l’alcalde
Deulofeu.
L’edifici de l’Escorxador
té 72 anys i va ser obra de
l’arquitecte municipal Josep
Domènech Mansana. Va ser
construït el 1926, dins l’etapa
de reformes que es van fer al
municipi durant la dictadura
de Primo de Rivera, quan
Esteve Brunell era l’alcalde
de Sant Celoni. Quan es va
construir, l’edifici era als afores del poble i va substituir
l’antic escorxador de l’edifici

municipal del carrer Vellver,
al nucli del poble. L’Escorxador segueix la forma típica
de masia basilical, amb el
cos central més elevat que
els laterals, per garantir una
bona il·luminació. El portal
principal és un arc apuntat de
totxo. Des de finals dels anys
90, l’edifici és la biblioteca
municipal.
TESTIMONI INDUSTRIAL
Seguint en la línia de restau-
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rar el seu patrimoni arquitectònic, també s’està arranjant
la xemeneia petita de Can
Pàmias. A més, està prevista
la construcció d’una plaça en
què més les dues xemeneies
encara destacaran més.
Les xemeneies van formar
part de la primera fàbrica
tèxtil del municipi, que va ser
construïda el 1907. S’anomenava Can Gramunt, tot i que
era coneguda popularment
com el Vapor, perquè aquesta
era l’energia que feia moure

els telers. La més antiga és la
xemeneia més petita. Cap al
1912 ja es van introduir els
telers mecànics. Can Gramunt
va ser el símbol de la industrialització a Sant Celoni,
però va tancar portes definitivament el 1933. Llavors,
l’empresari tèxtil Pàmias va
comprar les naus industrials
per instal·lar-hi la seva indústria de tintat i estampació de
robes, i va ser cap als anys 50
que es va construir la xemeneia més alta.
L’antiga fàbrica, que va
tancar portes de manera definitiva durant la dècada dels
90, va ser enderrocada l’any
passat, però les xemeneies,
que són tot un símbol per
al municipi, es conservaran
com a testimoni d’un passat
industrial a Sant Celoni en
què el tèxtil va tenir-hi un pes
remarcable.

