
Desmantellada la nau abandonada 
del Polígon Industrial Can Vilalba 
Al Km. 2,9 de la carretera BV-1201 del polígon industrial Can 
Vilalba una nau industrial va quedar sense activitat esdevenint 
un perill per als veïns i veïnes. 

La fàbrica ocupava uns 9.000 m2 i havia sigut abandonada durant la crisi. Es 
tractava d’una fàbrica tèxtil que havia passat a mans de la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 

Un cop tancada, la fàbrica va ser objecte d’espoli i de desmantellament furtiu 
fins a esdevenir una edificació ruïnosa, suposant un perill per a la seguretat 
de les persones. 

Durant anys l’Ajuntament va requerir al nou propietari el seu 
desmantellament total sense cap èxit. Tan sols després de 8 multes per part 
del Consistori el SAREB va iniciar el desmantellament a finals del 2017 
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La Redoute 
La nau pertanyia a 
l’empresa tèxtil fins 
que va passar a 
mans de la SAREB 
durant la crisi. 

21.600€ de multa 
Va ser la quantitat 
total que va pagar 
la SAREB per 
ignorar les peticions 
de l’Ajuntament. 

Materials 
perillosos per a 
la salut i el medi 
ambient 
Per fi s’han retirat de 
la construcció (ex. 
fibrociment).



NOU: Descoberta una 
vil·la romana a Sant 
Hilari 
L’ermita preromànica de Sant Hilari 
edificada a sobre d’una vil·la romana 
datada entre l’Època Republicana i el 
Baix-Imperi 

Al 2007 es van fer les primeres tasques per la 
consolidació dels dipòsits i de l’ermita, però no 
va ser fins al 2016 que, gràcies a la feina de la 
regidora, es van fer els primers treballs de 
prospecció. 

Va ser la nostra regidora qui es va posar en 
contacte amb els investigadors de la Universitat 
de Barcelona (UB); aconseguint el seu 
compromís a fer-se càrrec tant de la part 
científica del jaciment, com de les variacions en 
el paisatge i la evolució geològica. 

La primera fase ha consistit en escanejar el 
subsol amb geo-radar. S’han delimitat les 
estructures i els arqueòlegs han pogut constatar 
que en certes zones va haver-hi foc. Més tard, 
s’han fet cates que han descobert estructures, 
que o bé eren magatzems o bé estàncies per als 
esclaus, a més de dos dipòsits i termes. Cal 
remarcar la investigació feta amb els testimonis 

de la gent propera al jaciment, antics veïns i 
masovers, per recollir tota la informació 
possible. 

 La regidoria ha 
aconseguit una 
subvenció de 4.600€ 

L’ajuntament ha aportat 13.000 € i la 
Diputació de Barcelona ha aportat 
4,600 €. Aquest any, la regidoria ja 
s’ha posat en marxa per trobar noves 
subvencions.

A la zona, ja podem trobar una tanca i un rètol 
amb l’informació pertinent. A més, s’estan creant 
unes estructures per protegir els dipòsits. 
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COM PUC COL·LABORAR? 

Si tens alguna idea, ets un expert en aquest tema o simplement 
t’interessa col·laborar i t’agradaria aportar la teva visió posa’t en 
contacte amb la nostra regidora. Pots contactar la M. José al següent 
correu electrònic: 

        serretmf@ajuntamentabrera.cat 

La M. José és regidora d’Acció Cultural i Patrimoni, així com regidora 
d’Educació des del 2015.
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