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Refractaris Llovet 
Torredembarra

1934-1993
Lluís Català Massot

1.Localització i orígens.

1 Dibuix que il·lustrava la felicitació de Nadal de l’empresa de l’any 1953.

 
1 bis.Fàbrica de Refractaris Llovet a Torredembarra 
l'any 1966.
 

1 Fàbrica de Refractaris Llovet a Torredembarra. 
Dibuix de l’any 1953, un cop acabada l’ampliació 
definitiva de la fàbrica. 1

 
2. Al lloc que ocupava la fàbrica ara hi ha habitatges, 
la biblioteca i part del parc entre els carrers Pompeu 
Fabra i Garrofers. 

 
3.La biblioteca, en una part de la nau, i dues xemeneies 
són el que queda de la fàbrica Llovet actualment.
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3Quadre elaborat a partir de les dades dels llibres de Matrícula Industrial (AMTO), dels balanços de 
la societat (AHT), de les inscripcions de la societat als Registres Mercantils de Tarragona i Barcelona 
i del testimoniatge de Joaquim Llovet Crehuet. Dissortadament, no hem trobat una informació ni 
completa ni continuada. Però és prou significativa d’alguns moments històrics importants.
4Segons la informació apareguda al Diario Español de Tarragona del dia 10 de maig de 1953. El 
document que he trobat més antic sobre la botiga és de 1888.
5No sabem si també fabricava la ceràmica que venia.
6Miguel Sierra Ruiz, marit de Teresa Llovet Gorro, exercia de fet les funcions de la seva esposa dins 
l’empresa, tot i que pocs anys després, al 1966, passà a ser-ne també petit accionista.
7Nét de Joaquim Llovet Claramunt i fill de Joan Llovet Gorro. Fou escollit administrador de 
Refractaris Llovet S. A. per 10 anys. 
8Document cedit per Joaquim Llovet Crehuet.
9Més endavant veurem que Josep Llovet Catuli, que era fuster d’ofici, es va casar amb Agustina 
Claramunt Bonet, que era neboda de Joan Claramunt Solé, de qui va heretar l’empresa.

4.Detall del fulletó publicat el 1959 per commemorar 
el 75è aniversari de Refractaris Llovet. Hi podem 
veure els diferents propietaris d’aquells 75 anys. 8

Els orígens de l’empresa els 
trobem a Barcelona. Les 

primeres notícies que ens donen 
diverses anuaris d’indústries i 
comerç ens assabenten que va 
començar sent una botiga d’objectes 
de terrissa localitzada al barri gòtic 
barceloní. Per altres mitjans, com el 
Diari de Tarragona, també sabem 
que l’empresa ja tenia una fàbrica 
de refractaris al carrer Zurbano de 
Sants, actual carrer de Premià. El 
seu propietari era Joan Claramunt 
Solé.9 Un dels objectes que fabricava 
inicialment eren maons, petits forns 
i fogons refractaris.

 
5.Retrat de Joan Claramunt Solé, fundador de 
Refractaris Claramunt, que anys després es convertiria 
en Refractaris Llovet.
 

Lluís Català Massot
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6.Article del Diario Español del 1953 en el qual s’explica els orígens de l’empresa. 10 Segons l'article, es va fundar 
el 1884. Detall de la pàgina.

 
7.Primer document que hem trobat de la botiga 
d’objectes de terrissa de Joan Claramunt (1888) 7. 
Ens diu que es trobava al c/ Canvis Vells, número 7 
Barri gòtic de Barcelona. La fàbrica es trobava al c/ 
Zurbano de Sants, actual c/ de Premià.  

8.Dibuix de la primera fàbrica 
Claramunt, i després Llovet, al carrer 
Zurbano de Sants. 12

9.L’any 1896 la botiga es trobava al carrer Escudillers 
Blancs, número 3 i ja figura a l’anunci com un dels 
fabricants barcelonins de productes refractaris més 
importants de Catalunya. 

10 Diario Español, 10-5-1953, pàg. 11.
11 Anuario General de España. 1888. 
Barcelona, pàgina 876. Biblioteca 
Nacional de España (Madrid).
12 Detall del fulletó publicat el 1959 per 
celebrar el 75è aniversari de l’empresa. 
Document cedit per Joaquim Llovet 
Crehuet.
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En l’anunci apareixen també dues de les empreses, la de Màrius Cucurny 
i la Pibernat, que durant molts anys foren competidores. 13

Joan Claramunt el 1901, fou oficialment titular de l’empresa la seva vídua 
Anna Buixadé, fins el 1907. 

10.Detall del plànol de Barcelona de 1899.15

 A l’Anuario Riera de 1897, 
Joan Claramunt figura ja ex-
plícitament com a fabricant de 
productes refractaris instal·lat 
a Sants, al carrer Zurbano, 
25, en anys posteriors seria al 
número 28, i el carrer passaria a 
anomenar-se de Premià. 14

Objetos refractarios (Fábrica de).
 —Claramunt ( Juan). Zurbano,

número 25.
La fàbrica estava localitzada 

al costat de la tèxtil España 
Industrial i de l’actual estació 
de Sants. Després de la mort de 

11.Anunci de l’empresa 
Refractaris Vídua de 
Joan Claramunt, de l’any 
1905.16

13Anuario General de España. 1894. Barcelona, pàgina 994. Actualment la còpia consultada es 
conserva a la Biblioteca Nacional de España (Madrid).
 14 Còpia literal del text de l’anunci de l’Anuario General de España de 1897, pàgina 1021. 
España (Madrid). 15 Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. (ICGC).
16 Ibídem, full publicitari número 144.

Lluís Català Massot



12

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

En aquest anunci de l’any 1905 es pot veure que fabricaven retortes i la 
forma que tenien aleshores. També es pot veure un dibuix d’un forn per a 
joieria. En primer lloc i apartat de la resta s’anunciava la venda de maons 
refractaris i terres. Sota del dibuix de les retortes es podia llegir: “Especialidad 
en la construcción de retortas para las fábricas de gas, sulfuro de carbono, blanco de 
zinc, refluación de azufres y otras industrias.- Hornillos económicos para coladas, 
planchar y guisar.-Muflas para decorar cristal y porcelana.- Escorificadores, 
copelas y muflas 17 para ensayos y fundición de metales. Todos los géneros que 
fabrica esta casa son relativamente a un precio módico”.

La va succeir en la propietat i en la direcció de l’empresa el fuster Josep 
Llovet Catuli, (1870-1928) que estava casat amb Agustina Claramunt 
Bonet, neboda del fundador.18 Mentre era propietària la vídua de Joan 
Claramunt, Josep Llovet ja ajudava en l’organització i el funcionament de 

la fàbrica. Aquest dirigí l’empresa durant vint-i-un 
anys, com a mínim, fins la seva mort. El 1909, dos 
anys després de la mort d’Anna Buixadé, l’empresa 
va passar a anomenar-se Refractarios José Llovet.
 

12.Bust de Josep Llovet Catuli de terracota, pintada imitant el bronze, que 
es troba a la Casa de Cultura de Masricart de la Canonja. L’escultor Salvador 
Martorell el va realitzar per encàrrec de la família el 1959. Núria Crehuet 
Gabarró, familiar dels Llovet, en conserva una altra còpia.

13.Anunci de Refractaris Llovet el 1909. 19

17 Escorificadors i copel.les 
són recipients o gresols en 
forma de vasos de ceràmica 
refractària per treballar amb 
metalls fosos, principalment 
en joieria i orfebreria. Mufla 
és una de capsa de ceràmica 
dins de la qual es col·locava 
un objecte per a la seva 
cocció. Així s’evitava l’acció 
directa de les flames.
18 Sabem el nom de l’esposa 
de Josep Llovet perquè 
en el testament el seu fill 
Joaquim Llovet Claramunt 
s’hi referia pel seu nom. 
19Anunci propietat de 
l’autor.
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2.La nova fàbrica del carrer Comtes de Bell-lloc de 
Barcelona (1919-1939).

La fàbrica apareix situada a prop de l’anterior localització i al costat de 
l’antic camp del Futbol Club Barcelona. Les naus de la fàbrica el 1919 

ocupaven només 535,50 metres quadrats.
 En aquesta edificació del carrer Comtes de Bell-lloc l’empresa hi va 

conservar fins gairebé la seva desaparició, tot i que amb diverses reformes 
i ampliacions, les seves oficines centrals de disseny dels productes i 
d’administració i un magatzem de distribució o comercialització. 

L’any 1920 Josep Llovet va sol·licitar permís per construir un forn dins 
la fàbrica:

Para la instalación de distintos aparatos industriales, han acudido solicitando permiso
al ayuntamiento:

Don César Lissé, tres electromotores, dos hornillos y dos fraguas Piferrer,118; don 
Francisco Llorens, un electromotor y dos hornillos, Béjar, 44; don José Llovet, construir 
un horno para la cocción de ladrillos y productos refractarios, en el solar de las calles 

Condes de Bell-lloch y de Evaristo Arnús. 20

(Transcripció de la notícia apareguda La Vanguardia del dia 25 de gener de 1920.)

20 La Vanguardia del dia 25 de gener de 1920, pàgina 10.
21 Fulletó publicat per l’empresa. Document cedit per Joaquim Llovet Crehuet.

Lluís Català Massot

14.Dibuix de Refractaris Llovet al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona. 21
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15.Plànol de localització de la fàbrica Llovet que el 1919 Josep Llovet va fer construir al carrer Comtes de 
Bell-lloc, número 65. 22

 

16.Interior del magatzem del carrer 
Comtes de Bell-lloch de Barcelona.

22 Arxiu Contemporani Municipal de Barcelona: Q127 Fo-1586-1919.
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18.Plànol de l’alçat de la fàbrica que el 1919 Josep Llovet va fer construir al carrer Comtes de Bell-lloc, número 
165, de Barcelona. 24

17.Sol·licitud de Josep Llovet 
per construir la fàbrica del 
carrer Comtes de Bell-lloc de 
Barcelona el 1919. 23

23 Arxiu Contemporani Municipal de Barcelona: Q127 Fo-1586-1919.
24 Arxiu Contemporani Municipal de Barcelona: Q127 Fo-1586-1919.

Lluís Català Massot
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 19.Localització de Refractaris Llovet 
a partir de 1919, a barri de les Corts, 
molt a prop de l’antic camp del Futbol 
Club Barcelona.

La fàbrica estava 
situada a prop de l’anterior 
localització.

Sants s’havia convertit 
ja en un barri de Barcelona 
que s’omplia d’habitatges 
i fàbriques a un ritme 
trepidant.

Cal recordar que 
l’any 1920 Josep Llovet 
va sol·licitar permís per 
construir un forn dins 
la fàbrica, segons fem 
constar a l'inici d'aquest 
capítol.25 

 
20.Publicitat de 
l’any 1925 en la 
qual ja s’anuncia la 
fàbrica nova. 26

25 La Vanguardia del 
dia 25 de gener de 
1920, pàgina 10.
26 Anuario Riera de 
1925. 
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21.La Vanguardia del 4 de desembre de 1928 anuncià 
la mort de Josep Llovet Catuli. Per l’anunci sabem que 
tenia vincles familiars amb empreses d’altres sectors 
productius.
 

22.Anunci de 1929 on es pot veure la gran diversitat 
de productes refractaris que produïa aleshores. Es 
ressalta la producció de retortes per a fàbriques de gas 
i altres productes químics.27

Josep Llovet Catuli va morir el 
22 de novembre de 1928 i aleshores 
es feren càrrec de l’empresa els seus 
fills.28

27 Anuario General de España. 1929. Conservat a la BNE de Madrid.
28 Diario Español, 10-5-1953, pàgina 11.

Lluís Català Massot
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3.Constitució de Refractarios Hijos de José Llovet 
Sociedad Colectiva. 1930.

23.Joaquim Llovet Claramunt  24. Tomàs Llovet Claramunt 29

29 Fotografies de l’any 1942. Cedides per Joaquim Llovet Crehuet.

En morir Josep Llovet el 1928, els seus dos fills Tomàs i Joaquim Llovet 
Claramunt van convertir l’empresa familiar en una societat col·lectiva, 

en la qual els dos germans compartien el capital i les responsabilitats totals 
de l’empresa.

El capital inicial pujava a 190.450 pessetes, que era el valor de la seva 
fàbrica barcelonina, la construcció de la qual encara estaven completant.

 

25.Logo de l’empresa durant el mandat dels 
germans. Al centre de la part inferior es poden 
veure superposades les lletres inicials dels seus 
noms i cognoms: J.T-LL-C.

 

26.Anunci de Refractaris Llovet al catàleg oficial de l’exposició universal de Barcelona de l’any 
1929. Es pot veure que representa força fidelment la seva fàbrica i la importància que donaven els 
germans Llovet a la producció de retortes i forns.
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27.Inscripció de la constitució de 
l’empresa al Registre Mercantil de 
Barcelona.1930

El 1931 els germans 
Tomàs i Joaquim Llovet 
van sol·licitar permís per a 
construir un altre forn a la 
seva fàbrica

Para la instalación de distintos 
aparatos industriales han 
acudido solicitando permiso del 
Ayuntamiento:
Don José Mestres, dos electro-
motores y dos ascensores, 
Valencia, 288; doña Josefa 
Mas, dos ascensores y dos 
electromotores. Consejo de 
Ciento, 373: doña Laura Lozar, 
un electromotor, Avenida de 
Nuestra Señora de Montserrat, 
66; señores Hijos de José Llovet, 
un horno de alfarería, Condes 
de Bell-lloch, 169.

Notícia a La Vanguardia del dia 30 de 
maig de 1931, pàgina 10.

L’any 1931 van 
sol·licitar també permís 
per construir un altre 
magatzem cobert de 
517,07 metres quadrats 
dins de la fàbrica i al costat 
de les dues naus de 1919. 
No el van poder construir 
en realitat, però, fins l’any 
1934.

28.Edifici actual a Barcelona en el lloc 
que ocupaven la fàbrica primer, i les 
oficines i el magatzem fins el 1993. 30

   30 Fotografia realitzada per l’autor 
el 2018.

Lluís Català Massot
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Com es pot veure en el plànol 
adjunt, aquest magatzem ocupava 
en part un espai destinat a carrer en 
un futur. Els concediren un permís 
a precari per construir-lo. En un 
protocol notarial els germans Llovet 
es comprometeren a deixar construir 
el carrer sense exigir indemnització 
quan ho disposés l’ajuntament 
barceloní. Uns anys més tard es va 
produir aquesta situació. 

 31.Planta del magatzem de Barcelona construït el 1931. 

29 i 30. Felicitació de Nadal de 1932. Ja es pot veure 
el dibuix de la fàbrica del carrer Comtes de Bell-lloc 
de Barcelona.

 
32.Plànol de situació del magatzem de 1931.Detall. 

 
33.Alçat i situació del magatzem de Barcelona. 

31 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona: Q 127 Eix-49570-1931.
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4.Tancament de la fàbrica de Barcelona i la seva conversió 
en magatzem i oficines centrals de l’empresa. 1939.

L’any 1939 van tancar la fàbrica de Barcelona i van traslladar la 
maquinària a la fàbrica de Torredembarra, que, com veurem, es va 

reformar i ampliar l’any 1953. L’antiga fàbrica barcelonina es va convertir 
en magatzem de distribució i en oficines centrals de Refractaris Llovet. 

L’any 1944 el local del carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona ocupava 
en total 3.905,10 m2, que corresponien a la meitat oriental de l’illa formada 
pels carrers Comtes de Bell-lloc, Evarist Arnús, Travessera del Mig de 
les Corts, actualment Marquès de Sentmenat. L’altra meitat de l’illa era 
propietat d’altres persones. La instal·lació constava d’una nau d’uns 400 
metres quadrats, una altra nau de mesures semblants projectada el 1931 i 
construïda a precari el 1934 i un edifici destinat a oficines i una porteria. 
La resta era un pati obert.

L’any 1955 els germans Llovet encara van fer una última ampliació a la 
seu de l’antiga fàbrica barcelonina: volien construir un edifici d’habitatges 
de renda limitada a l’extrem nord de la finca, projecte que finalment no es 
va realitzar, tot i que es va reformar la planta baixa per a magatzem i per 
habitatge del vigilant. Una part del pis es va destinar a noves oficines de 
l’empresa, que van tenir des d’aleshores la seva entrada pel c/ Marquès de 
Sentmenat.

34.Detall del plànol de la planta baixa destinada a magatzem i habitatge del vigilant.1955. 

Lluís Català Massot
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35.Plànol dels habitatges de renda lim

itada no construïts i de l’am
pliació del m

agatzem
 i construcció de les noves oficines el 1955. 33

33 Arxiu 
Contemporani 
Municipal de 
Barcelona: ANT-
56188.
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36.Situació de l’última ampliació de la fàbrica de 
Barcelona. Detall del plànol anterior. 1955.

37.Escala d’accés a l’oficina del carrer Marquès de 
Sentmenat de Barcelona, construïda el 1955 amb 
maons refractaris. Enderrocada fa uns quants anys. 
Il·lustració de la felicitació de Nadal de 1959. 35

38.Amb l’última reforma 
de l’any 1955 es van 
traslladar les oficines a la 
part nova, amb entrada 
pel carrer Marquès de 
Sentmenat. Es van vendre 
la part de la fàbrica.

39.Despatx principal de l’empresa a Barcelona. 
Construït el 1955.

40.Edifici de les 
noves oficines al 
carrer Marquès de 
Sentmenat,10.

35Document 
cedit per Joaquim 
Llovet Crehuet..
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5.La construcció de la fàbrica de Hijos de José Llovet 
S.C. a Torredembarra. 1934. 

L’any 1933 els germans Llovet Claramunt van decidir construir una 
fàbrica de refractaris a Torredembarra. Tomàs Llovet fou qui la dirigiria 

realment, mentre que el seu germà Joaquim s’encarregava de les oficines i 
del magatzem de Barcelona.

El motiu del trasllat de la fàbrica a Torredembarra no és encara conegut 
de manera certa. Podria ser degut a la busca d’una població menys conflictiva 
socialment i un espai més ampli fugint de l’estretor de la trama urbana del 
barri de les Corts que aquells anys estava creixent de manera formidable. 36

Segons testimonis recollits per Antonio Twose Sánchez,37 el municipi 
de Torredembarra els va agradar als germans Llovet Claramunt per la seva 
bona comunicació per ferrocarril i per la proximitat del port de Tarragona i 
també perquè estava lliure de les incessants vagues i conflictes laborals que 
es vivien a Sants durant aquells anys de crisi i canvi polític.

Mentre preparaven la construcció de la fàbrica, l’any 1933 van construir 
un forn provisional a Baix a Mar, en un descampat darrera d’on ara hi ha 
el restaurant Morros. 38 L’objectiu d’aquest forn era preparar el personal per 
poder treballar a la fàbrica que estava sent construïda al final del carrer Pere 
Badia. En ell s’hi podien coure unes dues tones de material. Precisament 
aquell any havia naufragat davant de la platja torrenca un vaixell carregat de 
maons refractaris. Els germans Llovet van animar els pescadors a recuperar-
los a canvi de 20 cèntims de pesseta cada un. Els maons refractaris vells, 
un cop trossejats, es barrejaven amb argila i es feien servir per construir 
material refractari nou. 39

36 Actualment ja enderrocat i urbanitzat des les primers anys 60.
37 Twose Sánchez, Antonio (2009): Diari de la Torre, número 137, pàgina 17.
38 Ara hi ha una pizzeria. Lluís Juan Llopart, que aleshores tenia uns 7 anys i habitava en aquell barri, 
encara ho recorda.
39 Josep Gual en el seu article “Fàbriques” a El Mònic número 41, pàgina 10, de novembre de 2004, 
explicava l’arribada de Refractaris Llovet d’una manera diferent: “Es va deure a la casualitat que va 
embarrancar a la nostra platja un vaixell dels seus productes refractaris amb destí a una població de València 
on anaven a muntar una fàbrica traslladant la que tenien a Barcelona. La recuperació de la càrrega del 
vaixell enfonsat aleshores dipositada a la Torre devia fer considerar a l ’empresa que els podria sortir més a 
compte quedar-se a la vila...·
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El dia 22 de gener de 1934 va començar 
a funcionar aquell forn del Barri Marítim. Hi 
treballaven l’encarregat, el manresà Ignasi Algué 
Mas i el torrenc Jesuald Rovira com a peó. Una 
setmana després van començar a treballar-hi Ferran 
Ciuró, Isidre Calvet i Domingo Cañellas, també com 
a peons.
 

 Mentre els nous treballadors aprenien a fabricar 
material refractari al barri marítim, van construir 
la primera fase de la fàbrica al costat de la carretera 
de Barcelona, a l’espai comprès entre l’actual carrer 
Pompeu Fabra, a continuació del carrer Pere Badia, 
i el carrer Garrofers. Els Llovet havien adquirit 
a Llorenç Recasens el terreny que segons el Pla 

41.El manresà Ignasi 
Algué Mas fou l’encarregat 
de la fàbrica Llovet a 
Torredembarra, des de l’any 
1933 fins la seva mort per 
silicosi el 1960.40

General de Morera de 1926 estava destinat a zona esportiva. De fet, havia 
estat utilitzat durant uns anys com a camp de futbol de la Unió Deportiva 
Torredembarra.

Es va haver, doncs, de modificar l’esmentat Pla: “s’acorda encarregar a 
l ’arquitecte municipal un projecte de modificació al Pla General d’alineacions 
d’aquesta vila en la zona que figura un espai per camp d’esports convertint-
la en edificable ja que tal com està deixat dificulta el que pugui edificar-se la 
mateixa com [hi ha] ja (sic) probabilitats de que ho sigui per l ’establiment d’una 
important indústria en aquesta població.” 41

Es va acordar que la plaça pública al costat de la carretera, projectada 
en 17.500 metres quadrats, es reduís a un espai trapezoïdal de 29 metres 
el costat menor i 40 el major. En informació pública no va trobar oposició.

La modificació va ser aprovada per un govern municipal d’esquerres, 
presidit pel republicà federal i industrial de professió Eduard Fité, que veia 
en la instal·lació d’aquesta indústria la possibilitat de donar feina als aturats 
de la vila en una època de crisi.

La fàbrica inicialment havia de tenir, segons el projecte de 1934, dues 
petites naus, amb un sol forn de 20 m3 de capacitat i una sola xemeneia. 
Però el mateix projecte ja preveia un espai per a una ampliació futura.
40 Foren diversos els obrers de Refractaris Llovet que moriren de silicosi, provocada segurament per 
haver de treballar envoltats de pols de minerals durant moltes hores i en condicions laborals insanes.
41 AMTO: Acta del Ple municipal del dia 13 de juliol de 1933.

Lluís Català Massot
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Així doncs, el mes de juny de 1934 es va donar el permís a Tomàs Llovet 
Claramunt, natural de Sants, per construir les naus, el forn i la xemeneia 
per a la seva fàbrica de productes refractaris entre els carrers M8, P9 i P7 
del Pla General d’alineacions de la població de 1926.

Es va encarregar de la seva construcció el paleta torrenc Josep Virgili 
Virgili.43
 

42.Detall del Pla general de 1926 amb la localització de Refractaris Llovet. 42

42 COAC. Tarragona.
43 Segons informació facilitada per Lluís Juan Llopart, que ho va veure personalment quan tenia 
uns set anys.
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43.Sol·licitud de la llicència per construir la fàbrica.44

 
44 AMTO. Llicències d’obres. Top 1033.
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44.Concessió de la llicència.45 45 AMTO. Llicències d’obres. Top 1033. 
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45.Detall del projecte de la construcció de la primera fase de la fàbrica Refractaris Llovet de l’enginyer barceloní 
Pau Yvern, que també havia construït les primeres naus de la seva fàbrica de Barcelona. Any 1934. 46

Quan es va construir el 1934, l’edifici 
només constava, doncs, d’una xemeneia de 
16 metres d’alçada, de planta quadrada i de 
forma piramidal, i de dues naus petites. 

 

46.Plànol de la xemeneia de 1934, de 16 metres d’alçada, 
desapareguda el 1951 i substituïda per l’actual. 47 

46 47 AMTO. Llicències d’obres. Top 1033.. 

Lluís Català Massot
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6.Ampliació de la fàbrica de Torredembarra. (1939-1952).

L’any 1939 els germans Llovet, com hem vist, van decidir traslladar tota 
la producció a la nova fàbrica de Torredembarra que havien començat a 

construir el 1934. Possiblement l’esclat de la Guerra Civil l’any 1936 havia 
impedit aquest trasllat anteriorment. 

El dia 9 del mes de gener de 1940 van obtenir del Ministeri d’Indústria 
el permís per traslladar tota la maquinària de la fàbrica barcelonina a la 
torrenca: 

Relación del material que ha de ser trasladado de Barcelona a Torredembarra
Un horno intermitente 48 de 30 m3 calefacción directa, con gasógeno
Un horno intermitente de 30 m3 calefacción directa, llama invertida
Un horno intermitente de 20 m3, con recuperación de calor.
Una machacadora de mandíbulas “Guardiola”.
Un molino chileno con dos muelas de piedra con llanta de Hierro de 1,20m. de 
diámetro.
Elevador y doble silo para alimentar el molino.
Una amasadora “Guardiola” con doble hèlice y tornillo sinfín.
Un elevador y dos silos para alimentar la amasadora.
Una prensa a mano “A. Dubois y Cia” con émbolo descendente.
Una prensa a mano sin marca con émbolo ascendente.
Un electromotor “Vivó Torras” trifásico 20 HP.
Una bàscula de 20 toneladas de capacidad.
Molde y diversos elementos auxiliares.
Todos cuyos elementos tienen un valor de 70.000 pesetas.

El traslado de los Hornos especificados en la presente relación se verificará 
ampliando en 80 m3 de capacidad el que en la actualidad tienen de 30m³ en 
Torredembarra “hijos de José Llovet”, quedando por tanto con una capacidad de 
110m³. 49

En la seva sol·licitud, datada el 23 d’octubre de 1939, l’empresa 
al·legava els següents motius per justificar el trasllat total de la fàbrica a 
Torredembarra: “La circunstancia de que las tierras arcillosas, o sea la materia 
prima procede de Pinell de Bray, [sic] Picamoixons, Alcañiz; Lyria [sic] y otros 
parages, todos a menor distancia de Torredembarra que de esta Ciudad, no menos 
que el mercado consumidor de sus productos reside en Andalucía y Levante; 
48 Els forns intermitents eren nomenats així perquè només s’encenien quan calia coure objectes 
refractaris. Eren de dimensions reduïdes i de més fàcil encesa i apagada.
49 AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 3.000 71/5341: Expedient número 2.701.
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atendida la necesidad en que se hallan de aminorar en lo possible los gastos de su 
fabricación, entre los cuales es muy de tener en cuenta el transporte, ya que son 
en números redondos, 90 kilómetros los que separan a esta Ciudad de la Villa 
expresada; habida cuenta de que igualmente las Direcciones son actualment dos, 
pudiendo ser una sola, de ahí el decidido propósito de refundir en una sola las dos 
expresadas fábricas, mediante ampliación de la de Torredembarra cuyo horno 
se construiria con una capacidad de 110m³. [...] Interesa decir por lo que a los 
elementos obreros se refiere que todos y cada uno de los que trabajan en la fábrica 
de esta Ciudad, han sido avisados del propósito de trasladarla a Torredembarra 
y que llegado el caso se les admitiría para que laboraran en ella”.

Francisco Rahola de Falgas, l’enginyer tècnic de la delegació d’Indústria 
de Barcelona, en el seu informe favorable a la petició dels germans Llovet 
Claramunt resumia les raons per justificar la seva aprovació del trasllat amb 
aquestes paraules:

1a. Disminuir los gastos de fabricación por agrupar dos instalaciones en una sola.
2a. Ahorrar gastos de transporte por estar Torredembarra más cercano al que 

pudiéramos llamar centro de gravedad de las fuentes de materias primas, ya 
que la silice procede de Picamoixons y las arcillas de Tortosa, Alcañiz y región 
valenciana.

3a. Al existir menos transportes de materia prima, regularizar la marcha de la 
fabricación, combatiendo así la escasez de transportes que sufrimos, en los actuales 
momentos”.

A l’any 1940 es va iniciar aleshores una dècada d’ampliacions successives 
de la fàbrica torrenca. Es va enderrocar la xemeneia vella perquè amenaçava 
ruïna i l’empresa Construccions Roig de Torredembarra fou l’encarregada 
de tornar a construir-la de nou als anys 40. Hi va intervenir personalment 
Josep Roig Virgili, ajudat per Francesc Solé.50 Des de llavors l’empresa de 
la família Roig ja no va deixar de treballar mai dins la fàbrica en la seva 
reforma o ampliació i en el seu manteniment, amb la presència constant, 
com a mínim, de dos operaris.

Durant els anys 40 van construir altres naus que van continuar en peu 
fins el seu enderrocament el 1993. Abans de l’any 1951, data de l’inici de la 
reforma i ampliació definitives, ja havien construït una segona xemeneia de 
planta quadrada i instal·lat dos forns intermitents traslladats de la fàbrica 
barcelonina. 
50 Informació facilitada per Manuel Roig Ciuró, fill de l’Antoni Roig Virgili.

Lluís Català Massot
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47. Stand de Refractarios 
Hijos de J. Llovet a la primera 
fira provincial de Tarragona de 
l’any 1942, celebrada a Reus. 51

51 Fotografia cedida per Joaquim Llovet Crehuet.

Tot i la modèstia de la 
primera fàbrica Llovet, l’em-
presa es presentà a la Fira 
Provincial de Tarragona el 
1942 i els diaris espanyols, com 
l’ABC de Madrid, en parlaren 
i lloaren la qualitat dels seus 
productes. Aleshores ja es 
destacaven els seus productes 
destinats a equipar fàbriques de 
gas i d’altres. 

 
49.Pàgina del diari madrileny ABC, 
dedicada a l’estand de Refractaris Llovet a 
la fira de Reus de 1942. 52

 

48.Joaquim Llovet i Enric 
Sangès, administrador de Llovet 
a Torredembarra. Any 1942.

 

52 Diari ABC Madrid del dia 25 de novembre de 1942, pàgina 8.
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52.Felicitació de Nadal de 1947. Aquests dibuixos 
representen uns gresols per fondre vidre que, plens de 
mineral, s’introduïen en forns a temperatures altes. Es 
feien a mà. Pere Vericat fou l’especialista de la fàbrica 
Llovet en aqueta feina. 53

50.Felicitació de Nadal de 1944.
 
51. Felicitació de Nadal de 1944. (Detall). S’hi 
representa una peça per a forns que es fabricava 
a Cal Llovet. Servia per observar l’interior d’un 
forn a través d’aquests forats que es podien 
tapar i destapar quan convenia.

53 Joan Esteve Honrat va ser contractat l’any 1947 per encarregar-se de la fabricació d’aquests 
gresols. Ell havia treballat en una fàbrica de vidre a Barcelona. Després passà a ser encarregat de 
tota la fàbrica i va ocupar, amb la seva família, un habitatge dins de la fàbrica, fins la seva jubilació 
l’any 1974. 

 
53.Felicitació de Nadal de 1947. Interior del fulletó.

Lluís Català Massot
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7.L’ampliació definitiva de la fàbrica durant els 
primers anys 50.

 
54.Edicte de 1951 en el qual s’anuncia l’ampliació de la 
fàbrica. 54

Per un edicte de 1951 sabem 
que ja havia crescut el nombre 

de naus i la capacitat productiva de 
la fàbrica des del 1934 i que estava 
equipada aleshores amb la següent 
maquinària: 55

Un equip per ensacar la terra.
Dos equips de molí.
Una pastadora.
Una galletera per a tubs.55 
Cinc premses de palanca i una hidràulica 
amb motlles metàl·lics.
Tres forns.
Dos motors elèctrics de 20 C.V.
Un motor de gas pobre de 25 C.V.
Un motor de gasoil de 17 C.V. 

Tot plegat per un valor de 
1.500.000 pessetes. L’edicte ens 
informa que els dos grups de les 
quatre naus centrals ja estaven 
construïdes el 1951. 57 

54Diario Español de Tarragona, del dia 20 de 
juliol de 1951, pàgina 4.
55La galletera era una màquina que produïa 
unes columnes de fang que es tallaven en parts o 
galletes, segons la mida que convenia per fer les 
diferents peces. (vegeu els números 10 del croquis 
que trobareu a l’apartat on s’explica el procés de 
producció).
56Aquests dos grups de naus es trobaven separats 
per un desnivell que salvaven tres esglaons.
57Informació facilitada per Manuel Roig 
Ciuró, que hi va treballar en la seva construcció 
personalment i que és fill de l’Antoni Roig 
Virgili, cap de la constructora aleshores.
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55.Treballadors de Construccions Roig de Torredembarra a la fàbrica Llovet cap el 1951 davant de la nau dins 
de la qual hi van construir el forn túnel. 59 Al fons i a la part superior d’aquesta fotografia es pot veure encara 
una part de la vella xemeneia de planta quadrada de 16 metres d’alçada. El primer dret per l’esquerra és Manuel 
Roig Ciuró i el quart, el seu pare i cap de l’empresa familiar aleshores, l’Antoni Roig Virgili.

També ens informa que el mateix any de 1951 es va sol·licitar ampliar la 
fàbrica amb la construcció de:

Un forn de túnel dins una nova nau, en sentit transversal a les naus més antigues.
Una nova xemeneia de 25 metres d’alçada, 
Una nau com a magatzem de combustible.
Una altra nau adossada al mur del costat oriental de la fàbrica.

La superfície total edificada va ocupar 5.480 metres2. Tota l’edificació 
de la fàbrica havia de ser d’una sola planta. Segons el pla d’obres, l’any 1951 
es van substituir les dues xemeneies per dues noves. Va fer les obres també 
l’empresa de la família Roig, que avui encara existeix com a Construccions 
Roig a Torredembarra. Va construir les naus i el forn túnel de 45 m. de 
llarg. Les obres del qual van ser dirigides per un enginyer alemany del 
que desconeixem el seu nom, que els hi donava els plànols per seccions. 
Mai van veure el plànol sencer. Segons testimonis d’aquesta constructora, 
fou el primer forn túnel construït a Espanya. Aquesta fou l’obra més 
revolucionària tecnològicament parlant de la fàbrica Llovet.

58 Informació facilitada per Manuel Roig Ciuró, que hi va treballar en la seva construcció 
personalment i que és fill de l’Antoni Roig Virgili, cap de la constructora aleshores. 
59 Fotografia cedida per l’empresa Construccions Roig de Torredembarra.

Lluís Català Massot
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La família Roig també va construir part de la xemeneia de 25 metres 
que encara es conserva: els fonaments de més de 7 metres de fondària i la 
base fins dos metres d’alçada. Més tard també van construir tota la xemeneia 
petita de la cantonada nord-est de la fàbrica. La resta de la xemeneia gran 
la va construir una altra empresa especialitzada.58

A continuació van construir l’entrada i l’edifici del costat de l’entrada en 
el qual habitaven el conserge, a la planta baixa, i l’encarregat al segon pis, i 
en el que, al primer pis, també hi havia les oficines de la fàbrica. 

Durant els primers anys hi habitaren les famílies de l’encarregat Joan 
Esteve i la del conserge Francisco Esteso Sáiz.

 El mes de maig de l’any 1953 ja devia estar acabada l’ampliació de la 
fàbrica perquè en la sol·licitud presentada el 5 de maig d’aquell any per 
demanar permís per enjardinar l’entrada principal, ja es donava per acabat 
fins i tot l’edifici del costat de l’entrada que servia d’habitatge pel conserge 
i l’encarregat i d’oficina. Treballaven a l’oficina de la fàbrica Jaume Espí 
Garcia i Francesc Toda. La fàbrica de Torredembarra, un cop completada, 
ocupava una superfície de 10.310 metres quadrats.

Per construir la fàbrica l’empresa va obtenir un crèdit de 750.000 
pessetes del Banco de Crédito Industrial. L’havien de tornar en 9 anualitats 
entre 1953 i 1961. Les anualitats eren d’unes 84.000 pessetes.
 

 
57.La fàbrica Refractaris Llovet cap al 1955, ja 
completa amb les dues xemeneies de planta circular 
i totes les naus, havia assolit la màxima capacitat 
productiva.

Un cop completament ampliada, 
la fàbrica tenia com a eina principal 
el forn túnel que funcionava totes 
les hores del dia i gairebé tot l’any. 
Només s’aturava completament per 
fer-ne el seu manteniment el mes 
d’agost o el setembre. 

Tot i això, la fàbrica també 
disposava de 4 forns més, inter-
mitents en deien, que eren més petits 
i que s’encenien només quan es feia 
necessari. Per exemple, per coure les 
retortes es feia servir un d’aquest 
forns donades les dimensions i forma 
d’aquest producte.
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60 Registre Mercantil de Barcelona.
56.Concessió del crèdit de 750.000 pessetes del Banco de Crédito Industrial.1951. 60
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58.Felicitació de Nadal de l’empresa a l’any 1955.

 
59.Plànol de l’enjardinament de l’entrada principal de la fàbrica pel carrer Garrofers, cantonada a l’actual carrer 
de Pompeu Fabra.1953. 61

61 AMTO: Fons municipal: Llicència d’obres. Top 1035.



39

 
60.Sol·licitud per enjardinar l’entrada principal de Hijos de José Llovet. 62

62 AMTO: Fons municipal. Llicència d’obres. Top 1035.
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8.El procés de producció dels refractaris Llovet

La fàbrica Hijos de José Llovet S.C. (Sociedad en Comandita) produïa 
diversos productes refractaris que eren emprats en les indústries 

siderúrgiques, petroquímiques, energètiques i en construccions que 
requerien altes temperatures, com revestiments de forns, de gresols, o de 
sòls i murs exposats a les flames i els gasos.

Els refractaris són materials d’estructura metal·lúrgica, generalment 
constituïts per mescles d’òxids metàl·lics destinats a suportar temperatures 
elevades. Solen presentar les següents propietats: resistència a l ’abrasió, a la 
pressió, a la corrosió i als canvis de temperatura.

Es fabricaven amb una mescla d’argiles plàstiques i d’argiles de 
contingut metàl·lic silico-aluminoses. Alguns cops es substituïen aquestes 
últimes per material refractari reciclat, que ja contenia argiles metàl·liques. 
Les argiles silico-aluminoses i el refractari reciclat eren els materials que 
no es podien fondre, el refractari pròpiament dit, mentre que les argiles 
plàstiques eren l’agent lligant. 

Les argiles plàstiques procedien de mines excavades a l’aire lliure de 
diferents pobles de la província de Terol i arribaven en camions. Eren 
classificades segons la major o menor qualitat o resistència a l’hora de 
fabricar les peces. Les argiles silico-aluminoses les compraven a Astúries i 
eren transportades en tren o vaixell.

Un dels seus productes estrella era la “retorta” que servia principalment 

63 Diario Español, 10 de maig de 1953, pàgina 11.

61.El logotip de l’empresa amb la retorta 
dibuixada al seu centre. 63

per produir gas a partir de l’escalfament 
dins seu a molt altes temperatures de carbó 
d’hulla. L’empresa va convertir aquest 
producte en el centre del seu logotip.

Com es pot veure en les fotografies 
adjuntes les retortes, que es fabricaven 
manualment una a una, eren numerades. 
Aquesta, una de les últimes en ser fabricades 
als ans 70, duu el número 11.374. L’altra 
xifra, la que posa C16, feia referència al 
client per al qual es fabricava.
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62.Retorta fabricada a Refractaris Llovet cap a l’any 1970. Aquest  
retorta, que es troba actualment al costat de la biblioteca municipal de 
Torredembarra, i alguna altra es van fabricar, quan ja feia anys que no se’n 
fabricaven, per tal de tenir-ne una mostra per a la història de l’empresa. 

 Els seus productes més habituals, però, eren 
els maons refractaris plans o corbats per construir 
forns i xemeneies. També fabricaven productes 
específics amb moltes diverses formes per 
encàrrec dels seus clients o per a indústries molt 
especialitzades, com joieries o laboratoris.

Durant els últims anys també elaboraven 
productes aïllants que suportaven temperatures 
elevades. Sorprenentment, en aquests productes 
s’afegia als materials descrits anteriorment ser-
radures o closques d’avellana i d’ametlles triturades. 
Aquests productes, però, es coïen a temperatures 
més baixes.

a)La seva tecnologia durant els anys 30 i 40. 66

Entre els anys 1935 i 1950 a la fàbrica de 
Refractaris Llovet totes les màquines estaven 
situades a la mateixa nau i els forns i l’espai per 
assecar a una altra. Per a fer el fang s’utilitzaven 
tres màquines: la trencadora, el molí i la pastadora. 

Les tres funcionaven amb un sol motor i 
amb un tramat de barres, politges i corretges. 
Cadascuna d’elles tenia dues politges al costat. En 
una d’elles, anomenada la morta, quan s’hi passava 
la cinta, la màquina quedava aturada. Es posava en 
marxa quan es passava la corretja a l’altra politja 
amb una palanqueta.

66 Per a escriure aquest apartat he seguit fidelment les explicacions 
de Josep Plana, un treballador de la fàbrica Llovet ja desaparegut, 
recollides en un article de l’any 2002 publicat a la revista torrenca 
La Sínia, número 35, pàgines 13 i 14. El croquis també fou dibuixat 
pel mateix Josep Plana. 

Lluís Català Massot
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Per produir la mescla, tal com es pot veure en el croquis adjunt, es 
realitzaven les següents operacions:

 1.Al pati superior s’emmagatzemaven les terres i els trossos de refractaris vells.
2.Un operari omplia els paners de trossos i un altre, els paners de terra, que es 
comprava en forma de trossos que també calia trencar i triturar. Tot i que hi havia 
diversos fangs, la majoria d’ells tenien una proporció d’un paner de terra i dos de 
trossos. Un tercer treballador recollia els paners plens i els servia a un altre que 
abocava per una obertura el material dins la trencadora.
3.La trencadora, proveïda de dues rodes de ferro massís, esmicolava els trossos de 
terra i de peces velles que procedien d’enderrocament de forns. 67 En el seu interior 
hi havia dos panells laterals oposats que amb un moviment de vaivé s’obrien i es 
tancaven (3A). Unes corretges anaven a buscar les politges de l ’entramat (3B).
4.Un operari amb una pala treia el material de la trencadora i en feia una pila. 
Amb una hora de funcionament es trencava prou material per a tota la jornada.
5.A continuació, un altre operari llençava el material dins el molí (5A) que tenia 
dues moles de 1,5 metres d’alçada i uns 80 cm d’amplada. Les moles donaven voltes 
damunt el plat (5E). Els filtres o garbells, de ferro (5D) tenien forats de diferent 
mida que marcaven la classe de les terres: fines, mitjanes i grosses. Per tenir una idea 
més clara, direm que els forats més grossos eren més petits que una avellana. Cada 
tipus de terra s’utilitzava per objectes determinats. Per exemple, la terra més grossa 
s’utilitzava per fer retortes. 

64.Dibuix de Josep Plana del procés antic per produir refractaris.

67 Aquests fragments procedien molts cops de material refractari de fàbriques de vidre. Aleshores 
calia escatar o treure les crostes de material superposades als fragments o rajoles refractàries. Segons 
els diversos testimonis mai va faltar aquest tipus de material d’enderroc refractari. 
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6.S’abocaven i es barrejaven les terres que sortien del molí.
7.La pasta es feia barrejant les terres amb aigua. A l ’interior, dues pales de ferro que 
feien girar la pasta.
8.El fang sortia de la pastadora formant una barra llarga que passava per damunt 
d’uns corrons i es tallava a la mida desitjada amb un filferro agafat a una maneta. 
Segons el producte final es tallava a diferents mides. Si era per fer peces no venia 
d’un centímetre, però si es feien maons o rajoles calia precisar més la seva mida.
9.Un operari es dedicava a tallar les peces i estibar el fang damunt d’un tauler.
10.A la sortida de la talladora s’hi posava un filferro travesser que partia les peces de 
fang per la meitat. De cadascuna de les peces en sortien dues unitats.

El fang per a fabricar maons immediatament es conservava en el mateix 
taulell. El que no s’utilitzava per a fer peces en aquell moment es treia dels 
taulers i es tapava amb uns draps mullats perquè es conservés humit fins 
la seva utilització. Anys després es va construir un soterrani per guardar el 
fang68 sota d’una de les naus per tal de conservar millor la seva humitat.

Les peces es fabricaven manualment una a una.69Per fer-les calia omplir 
els motlles de fusta amb diverses i successives capes de pasta i picar-les 
amb una massa fins a configurar la peça ben compacta. Hi havia però 6 
màquines que tenien motlles de metall i una palanca amb contrapès que 
facilitava i agilitzava la fabricació de la peça.

65.Dibuix de Josep Plana del procés antic per produir refractaris.

68Aquest soterrani va servit de refugi durant la Guerra Civil. Però en canvi es va utilitzar molt poc 
temps o mai per guardar el fang, segons informació de Joaquim Llovet Crehuet. Es va construir un 
dipòsit en la mateixa nau per a tal funció.
69Diario Español, 10 de maig de 1953, pàgina 11.

Lluís Català Massot
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S’utilitzaven estris de fusta i de 
ferro pels acabats de les peces: maces 
de diferents mides, martells, peces de 
ferro per rascar el fang, escaires per 
polir, polidors, etc. Alguns estris eren 
força curiosos. Per exemple, per polir 
una corba interior s’utilitzava un 
pom d’armari de cuina o per polir la 
part interior de la retorta s’utilitzava 
un tros de corretja de cuir vell.

70 AMTO: Fotografia del fons fotogràfic municipal sobre la fàbrica Llovet.

 
66.Motlles per fabricar algunes de les múltiples peces 
refractàries que demanaven els clients. 70

Degut a la gran diversitat de productes fabricats, hi havia centenars de 
motlles que es guardaven en un gran magatzem. Uns operaris s’encarregaven 
de vetllar per la seva bona conservació o per fer-ne de nous si calia. Paulino 
Carrión Maestro en fou l’encarregat durant força anys.

Un cop modelades, les peces es deixaven assecar. L’última operació, la 
més important, era la cocció en el forn a temperatures molt altes, de més de 
1.250 graus. Fins als anys 40 només es va disposar d’un forn petit i el 1950 
ja n’hi havia tres construïts dins la fàbrica.

67.La distribució de 
les diverses seccions 
de la fàbrica a partir 
de 1953. 
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b) Modernització de la producció (1953-1993).
Com ja hem dit, a començament dels anys 50, entre el 1951 i el 1953, 

la fàbrica es va ampliar i modernitzar. Es va fer un gran pas endavant 
tecnològicament amb la introducció de maquinària automàtica i amb la 
construcció del forn túnel.
PLÀNOL DE LA FÀBRICA

 

68.1.Edifici d’oficines, consergeria i habitatge de l’encarregat 2.Part de les naus on es dipositaven i on es 
preparaven les terres per fabricar els refractaris 3. Petit magatzem on es dipositaven les closques de fruit 
secs i serradures que es feien servir per a fabricar alguns productes 4.Magatzems on es guardaven els motlles 
5.Assecador 6.Forn túnel i assecador 7. Forns petits i intermitents 8.Xemeneies 9.Dipòsit d’aigua 10. Llocs on 
es fabricaven els maons i altres peces 11. Lloc on es fabricaven les retortes 12.Lloc on es fabricaven els tubs o 
“passos” 13. Edifici per aparcament de bicicletes dels treballadors 

Tot i la nova maquinària que s’introduí a partir de 1950, les fases del 
procés productiu eren molt similars a les dels primer anys:
1ª El conserge i els oficinistes (assenyalat l ’edifici amb el número 1) controlaven 
les entrades de les matèries primeres. Hi havia una bàscula de 30 o 40 tones 
per pesar tant el material entrant com el sortint. 

Lluís Català Massot
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Les matèries primeres més utilitzades per fabricar objectes refractaris 
eren:

-Les argiles silico-aluminoses que són un mineral metàl·lic de la classe dels silicats. 
Aquestes argiles s’havien de coure a altes temperatures abans de ser emprades a les 
fàbriques de refractaris. Com hem dit, es portaven fonamentalment d’Astúries.

-Les argiles plàstiques, el caolí principalment, de mines de Terol, com la Canyada de 
Beric o Beseit entre d’altres, es portaven la majoria per a la fàbrica de refractaris 
Llovet. Però també del Pinell de Brai.

-La “xamota” o el “cascot”, mineral granular obtingut per la trituració de maons i 
altres objectes refractaris d’enderroc.

-Per fer maons aïllants, que també es fabricaven a la fàbrica Llovet, es feien servir 
alguns minerals barrejats amb serradures, closques d’avellana i ametlla o suro.

 

69. 1. Recinte de control de la bàscula al costat de l’edifici. 2. Cisterna. 3. Lloc on es guardava la palla per protegir els 
maons a l’hora de carregar els camions. 4. Habitatge del conserge. 5. Oficina de la fàbrica. 6.Habitatge de l’encarregat. 
Francisco Esteso i la seva família, originaris de San Clemente (Conca), ocuparen l’habitatge del conserge de la planta 
baixa, des del 1953 fins els anys 80, quan l’empresa passà a mans dels treballadors. A l’últim pis hi vivia la família de 
l’encarregat, el primer a ocupar-lo l’any 1952 fou Joan Esteve Pins i la seva família, fins l’any 1974. 

2ª: Aquestes matèries eren descarregades dels camions a les naus cobertes, 
però no tancades totalment, (naus assenyalades a l ’esquema amb el número 2).
Les serradures i les closques d’avellana i ametlles, que es feien servir per 
fabricar productes aillants, es dipositaven al magatzem número 2b. 
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70.Full de control de recepció de materials.
 

3a: A les naus dels números 3 
també es trituraven els materials 
granulosos en una fossa soterrada. 
Les retortes i altres productes 
refractaris que es retornaven, de 
les fàbriques de gas per exemple, 
eren reciclades i triturades 
un cop les impureses eren 
netejades (escatades, en deien 
els treballadors de la casa). Una 
cinta transportadora amb catúfols 
pujava el material triturat fins les 
tremuges que abocaven el material 
als molins. Després, es molien i es 
classificaven segons la finor que 
calia per a cada producte. Dels 
molins una altra cinta portava 
el material ja triturat a la finor 
desitjada fins la pastadora.

 

4a: A les parts de les naus 
assenyalades amb el número 
10, es modelaven els productes. 
Moltes peces encara eren fetes 
una a una, manualment o amb 
l’ajut de màquines auxiliars, per 
un treballador. Es feien servir els 
motlles que en nombre ingent es 
conservaven a les naus indicades al 
plànol amb el número 4. Aquests 
motlles eren en realitat propietat 
dels clients que els havien 
encarregat, i fins i tot dissenyat en 
certs casos.

71.Nau de preparació de les argiles i la resta de minerals 
emprats en la fabricació.

72. Magatzem de fusta i serradures.

Lluís Català Massot
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A partir dels anys 60 es van introduir màquines automàtiques o semi-
automàtiques que permetien fer una gran producció d’una peça determinada. 
Però aquestes màquines només fabricaven les peces més senzilles, com els 
maons refractaris.

73.Nau amb el pou 
de trituració dels 
materials o minerals 
no granulars.

 

74.Màquines 
pastadores.

 
75. Al fons, màquina 
automàtica de 
fabricació de maons.
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76.Magatzem de motlles.

5a: Un cop modelades, les peces es passaven a l’assecador. Primer a 
l’assecador del porxo, a l’aire lliure.

 
77. Porxo d’entrada a l’assecador i al forn túnel. La primera assecada es feia aquí a l’aire lliure, sota aquest porxo. 
1.Nau del forn túnel. 2.Assecador a l’aire lliure. 3.Entrada a la zona de fabricació de les peces. 4.Finestra per 
despatxar els queviures de l’economat. Xavier Nin Nin s’encarregava de l’economat que només obria unes hores 
un dia a la setmana.

Després es passaven les peces a l’assecador construït dins la mateixa 
nau que el forn túnel. Aquest utilitzava l’escalfor dels forns per acabar 
l’assecament dels productes de forma controlada.

Lluís Català Massot
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6a: Quan ja estaven assecades, es passava a la seva cocció als forns. El 
més important dels quals era el forn túnel (número 6), però altres peces de 
formes especials, com les retortes que es coïen dretes, i peces especials que 
calia lliurar amb urgència als clients, es coïen als forns petits (assenyalats 
amb el número 7 a l ’esquema). Els fums dels forns s’extreien per conductes 
soterrats que arribaven fins les dues xemeneies (número 8).
-el forn túnel: 

Aquesta fou una aportació tecnològica que va permetre un gran 
augment de la producció. Estava construït dins d’una gran nau que el 
cobria i tancava totalment de l’exterior. Mesurava 45 metres de llarg i uns 2 
metres ample. Estava construït amb maons refractaris reforçats amb anells 
de ferro, i tot i que a l’interior estava cobert amb una volta semicircular, a 
l’exterior del forn, com es pot veure en les fotos, la coberta era plana igual 
que les parets laterals. 

78. Vista general del forn túnel construït entre el 
1951 i el 1952. 74 1.Zona de l’assecador interior, ja 
enderrocat l’any 1993 quan es van fer aquestes fotos. 
Aquest assecador funcionava amb la introducció de 
l’aire calent produït pels forns. 2.El forn túnel. 3. Zona 
dels cremadors del túnel. 4. Els rails de la via per on 
circulaven les vagonetes.

Al seu interior hi havia una via 
d’uns 50 cm d’ample per la que es 
feien circular vagonetes carregades 

amb les peces ja assecades que calia coure. Sota de la via hi havia excavada 
una trinxera de 50 cm d’ample que servia tant per evacuar els fums cap a 
la xemeneia com per poder eliminar entrebancs que es presentaven a la 
circulació de les vagonetes dins del forn quan alguns peces o trossos de 
peces queien i entorpien o impedien la seva normal circulació.

Dins hi cabien 45 vagonetes. Les vagonetes tenien les rodes i la base 
de metall, però estaven recobertes amb maons refractaris sobre els que es 
col·locaven amb cura els objectes a coure. Es movien intermitent i lentament 
quan, cada 15 minuts, un eix mogut per un motor empenyia una vagoneta 
carregada amb més de 1.200 quilograms de material, que amb l’empenta 
entrava dins el túnel mentre, al mateix temps, aquest impuls movia totes 
les vagonetes i feia sortir la primera de la fila que hi havia dintre del forn. 
74 Fotografia de 1993, feta per Joan Esteve Sangés, antic treballador de l’empresa. És l’autor de totes 
les fotos de l’any 1993, quan es va tancar l’empresa definitivament.



51

El material d’aquesta vagoneta ja hi havia estat unes 12 hores i per tant els 
productes que transportava ja estaven cuits i força refredats. 

 

79.Esquema de la nau del 
forn túnel.
 

El forn s’escal-
fava per flama in-
vertida. O sigui, 
les flames pujaven 
pels costats i els 
fums baixaven fins 
la trinxera de sota 
de la via i d’allí 

sortien cap a la xemeneia més alta.
Dins del forn es podien diferenciar tres 

zones segons el seu grau de temperatura: 
una primera zona, la més llarga, de 
temperatura no gaire alta, però creixent, 
per no provocar fractures en el material, 
una segona zona gairebé central i més curta 
amb la temperatura més alta, fins a 2.000 
graus, que posava les peces incandescents 
i, finalment, una zona de refredament lent, 
no tan llarga com la primera, que acabava 
a la sortida del túnel. 

80. Alçat del forn túnel. Als extrems hi havia unes portes que 
tancaven només la part superior de l’entrada i la sortida de les 
vagonetes.

 
81. Els cremadors del costat nord del túnel. A la dreta 
es poden veure les escales que servien per baixar a 
les fogaines quan el forn funcionava amb llenya com 
a combustible. En un pis elevat del mateix costat 
estava el dipòsit de fuel, quan va es va utilitzar aquest 
combustible. La fotografia també es de 1993. L’aspecte 
d’abandó de l’interior de la fàbrica es deu al fet que, 
com ja hem dit, les fotos foren realitzades mentre es 
començava el seu enderroc i feia anys que la fàbrica 
estava tancada.

Lluís Català Massot
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82. Cremadors del costat sud del forn túnel. Sobre del forn es pot veure un ventilador i conductes pels quals 
injectaven aire per fer circular i repartir la calor dins el túnel. A la part baixa del forn i disposada paral·lela es 
pot també veure la via per on passaven les vagonetes quan es carregaven, al costat est, i es descarregaven, al 
costat oest.

La part d’escalfament lent a l’entrada era més llarga que la de refredament 
i sortida del material refractari. Per això la calor entrava per tres forats 
situats una mica més enllà de la meitat del túnel a cada costat. Era produïda 
per sis cremadors de fuel els últims anys, però abans s’havia utilitzat llenya 
i aleshores només hi havia tres cremadors en un sol costat. 75 L’escalfor dels 
cremadors anava cap a dins per mitjà de ventiladors. Els fums, com hem 
dit, sortien a través de la trinxera de sota la via per un conducte excavat sota 
el túnel que els conduïa fins la xemeneia gran.

Aquest forn funcionava dia i nit. Només s’aturava al mes d’agost o el 
setembre durant una quinzena de dies per fer-ne un manteniment a fons.
-els forns intermitents:

També es feien servir els altres quatre forns més petits i més senzills 
de forma intermitent, com hem dit, tant per coure peces especials com 
per avançar feina en cas de necessitat. Aquests forns també eren de flama 
invertida, i funcionaren primer amb carbó i després amb fuel. Tenien 4 
fogaines, dos a cada costat i una porta alta d’accés en un costat per on 
s’introduïen les retortes i altre material. 

 
75 Segons informació facilitada per l’antic treballador i autor de les fotos, Joan Esteve Sangés.
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83.Aquest és el forn de la part alta de la 
fàbrica, que es trobava prop de la xemenia 
més alta, al costat de ponent de l’actual nau 
de la biblioteca. 

 

84.Un dels 4 forns petits anomenats 
intermitents. Aquest era el més petit de tots 
els forns intermitents. Estava situat a prop 
de la xemeneia més alta. Detall de l’anterior 
fotografia.

Lluís Català Massot
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9.Els productes refractaris.

La fàbrica Hijos de José Llovet S.C. produïa diversos productes refractaris 
que eren emprats en les indústries siderúrgiques, petroquímiques, 

energètiques, com les fàbriques de gas, i en construccions que requereixen 
altes temperatures, com gresols, revestiments de forns o de sòls i murs 
exposats a les flames i els gasos.

 85. Detall de l’encapçalament d’una factura.

Uns dels primers productes foren, 
però, els petits fogons domèstics de 
material refractari que funcionaven 
amb carbó.76 Foren molt utilitzats 
a les llars fins a començament de la 
segona meitat del segle XX. 
 

86.Catàleg de 1966 dels productes de 
Refractaris Llovet. Portada.

 
87.Catàleg de 1966.

76 Segons informació de 
Joaquim Llovet Crehuet.
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88.Catàleg de 1966.

 
89.Catàleg de 1966.

 
90.Catàleg de 1966.

 
91.Catàleg de 1966.

Lluís Català Massot
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Els maons refractaris eren els productes més habituals. Eren, en general, 
més petits i més porosos, però més resistents a la calor que els maons 
emprats normalment per la construcció.

 
92.Maó refractari del 6 fabricat a Cal Llovet. Es troba 
a la tanca d’un jardí del carrer Garrofers.

 
93. Ídem.

 
94.Ídem.

 
95.En l’ampliació d’un troç del maó del 6 anterior es 
pot veure que el grans de l’argila dels maons refractaris 
són gruixuts i que hi ha encastats petits grans de 
material refractari

 
96.Ídem.

 
97.Maó emprat per construir la volta del forn de Nicasi 
Voltas, fabricat per Refractaris Llovet el 1960. 77

 

98.Ídem.

 
99.Ídem.

 
100.Un altre maó refractari del mateix forn.

77 Cessió del col·leccionista Ramon Lloveras Romeu.
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103.Peces refractàries aïllants.

Un dels seus productes estrella, però, fou la “retorta” que era una espècie 
de dipòsit fet de material refractari, que servia per fabricar gas. Com podem 
veure en les diverses il·lustracions, les retortes eren recipients semicilíndrics 
o en forma de D, tot i que en alguns casos havien tingut forma ovalada 
o cilíndrica. Eren utilitzades a les fàbriques de gas ciutat per produir el 
gas a partir de la destil·lació de carbó d’hulla dipositat al seu interior per 
escalfament a uns 1.800 graus. 

 
101.Ídem.
 

102..En aquesta fotografia es pot observar que es feia servir 
el mateix material refractari per unir els maons en lloc del 
ciment. Amb l’alta temperatura del forn la pasta que feia de 
ciment es fonia i formava una peça amb els maons que unia.
 

Lluís Català Massot
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104.Diferents models de retortes utilitzades a les fàbriques de 
gas vistes pel costat obert. Al principi eren de metall, després 
de material refractari, més econòmiques i més resistents. 78

105. Retortes de Cal Llovet fabricades cap a l’any 1970. Es 
fabricaven picant la pasta a mà. Normalment les fabricaven 
entre 2 treballadors i trigaven 3/4 setmanes per fer les grans
106.Les mateixes retortes vistes de la seva base.
107.Fotografia d’una retorta, fabricada a Cal Llovet cap a 
l’any 1970, que fou utilitzada durant uns anys per decorar una 
rotonda d’entrada a la població. Les retortes portaven inscrits 
dos números que indicaven el nombre de la peça i el del codi 
del client al qual anava destinada. 
108.Esquema d’una retorta amb el seu capçal metàl·lic al 
costat obert. 79

S’omplia la retorta amb el carbó. Es tancava hermèticament l’extrem 
obert amb un capçal metàl·lic per on sortia el gas destil·lat. Aquest es 
recollia en un gasòmetre després de liquar-lo i de fer-lo passar per un procés 
de depuració de materials i de gasos no desitjats o no convenients per al 
seu ús com a gas ciutat. Com podeu veure en l’esquema, es podien col·locar 
diverses retortes dins el forn, fins a 5 o 9 en els casos més habituals. Es 
podien disposar en forma horitzontal, com en el dibuix, o verticals.

 

 
105. fig.

 
108. fig.

 
107. fig.

 
106. fig.

 
104. fig.

78 Alayo, Joan Carles i Barca, Francesc X. (2011): La Tecnología del gas a través de su historia, Fundación 
Gas Natural Fenosa, Barcelona. Pàgina 65. 79Ídem. Pàgina 67.
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109.Esquema d’una fàbrica de gas a partir de la destil·lació de carbó.80 En el cas d’aquest dibuix només hi ha 
dues retortes.

Després de sotmetre-les a l’escalfament d’uns 1.800º, al fons de les 
retortes hi quedava carbó de coc, la quantitat del qual representava la resta 
del 80% del carbó d’hulla sotmès a la destil·lació. El coc calia extreure’l i 
s’utilitzava com a combustible de gran poder calorífic, per exemple, a les 
empreses siderúrgiques. 

El restant 20% que sortia en forma de gas de les retortes contenia alguns 
productes, com àcid sulfhídric, sulfur de carboni, anhídrid carbònic, vapor 
de quitrà i vapor d’aigua d’amoníac, que també calia extreure per obtenir 
gas que fes una bona combustió i sense olors.

El primer que s’extreia era el quitrà fent passar el gas per un cubilet amb 
aigua en el qual es dipositaven uns 5 o 6 litres de quitrà líquid per cada 100 
quilograms de carbó hulla. A continuació la resta del gas passava per un 
circuit de condensadors on es liquava. Però encara contenia impureses, com 
l’aigua amoniacal, que s’extreia en un procés final de purificació, en el qual 
s’obtenien 6 o 7 litres d’aigua amoniacal i entre 20m3 i 30 m3 de gas per 
cada cent quilograms de carbó d’hulla introduït en la retorta.

Finalment, el gas, després de passar per altres purificadors i ja preparat per 
a una bona combustió, es guardava en estat líquid en un gasòmetre o dipòsit 
des del qual es canalitzava fins les llars o indústries que en fossin clients.

Calia substituir les retortes força sovint perquè a les seves parets s’hi 
adheria escòria. Altres cops es trencaven a causa de les freqüents i grans 
oscil·lacions de temperatura a què estaven sotmeses. Per això calia fabricar-
ne moltes.
80 Ibídem, pàgina 55.
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Hi havia retortes de diverses mides i capacitats, segons la demanda. La 
major demandant de retortes era Catalana de Gas de Barcelona, que tenia 
dues grans fàbriques de gas, una a la Barceloneta i una altra al barri de Sant 
Martí.

Cap a finals dels anys 60 es va deixar de fabricar la retorta perquè la 
gran majoria de fàbriques del ram es van decantar pel petroli com a matèria 
primera per obtenir el gas ciutat. Era una matèria primera més econòmica i 
donava un major rendiment.

Les retortes a Cal Llovet, com hem explicat, es feien manualment entre 
diversos treballadors i es coïen en els forns petits o intermitents. Per fer la 
retorta calia fer prèviament un encofrat de fusta que s’omplia manualment 
amb la mescla d’argila i material refractari reciclat. Es feia entre dos operaris. 
Un cop seca s’introduïa en un dels forns on es coïa a uns 1.300 graus.

 
110.Catàleg dels anys 70.
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Productes per taller de joieria.

 
111.Gresols de material refractari per a tallers 
d’orfebreria i altres fabricats a Cal Llovet. 81

 

112.Cassoletes per manipular els materials fosos en 
joieria.

 
113.Petit forn refractari per a orfebres fabricat el 13 
de gener de 1888.

 
114.Un altre model de forn d’orfebreria. L’alçada 
d’aquests forns d’orfebreria és només d’uns 30 cm.

81 Les fotos dels diversos productes han estat cedides per Emilio Giráldez.

També fabricaven productes específics amb moltes diverses formes 
per encàrrec dels seus clients o per a indústries molt especialitzades, 
com laboratoris. Per exemple, els anomenats “passos” pels treballadors de 
l’empresa, que eren una espècie de tubs de material refractari que servien 
per conduir materials fosos a molt altes temperatures.

Lluís Català Massot
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Un cop acabat el procés de producció, normalment s’enviaven els 
productes a Barcelona, on l’empresa, com ja sabem, tenia les oficines 
principals i un magatzem al carrer Comte de Bell-lloch, per tal de facilitar 
la comercialització dels seus productes. Però altres cops s’enviaven els 
productes directament als clients. La major part dels seus clients es trobaven 
a Catalunya i el País Valencià.

Per transportar els productes gairebé sempre es feien servir empreses de 
transport que utilitzaven camions de diverses capacitats. El transportista 
més habitual amb camió durant molts anys fou Salvador Gallofré. Gairebé 
cada dia feia un viatge al magatzem de Barcelona. Bona part de les retortes 
es portaven també amb carros a l’estació del ferrocarril i la companyia 
s’encarregava del seu transport.

 
115. Capçalera de factgura de l’any 1942.

 
116.Capçalera de 1963.

 
117. Etiqueta de transport de material que s’utilitzava a la bàscula de la fàbrica, quan l’empresa s’havia convertit 
en Refractarios Torredembarra S.A.L.
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118.Factura de 1963. 82

82 Propietat de l’autor.
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10.El personal de l’empresa.

Sabem que a l’any 1936, quan la fàbrica encara era molt petita, hi 
treballaven el propietari i 4 obrers residents a la vila segons el padró 

d’aquell any. La plantilla segurament devia ser més àmplia, amb treballadors 
amb residència a viles del voltant, cosa que fou ben habitual al llarg de la 
seva història.

Tomàs Llovet Claramunt (Barcelona, 1905), carrer del Mar, s/n.
Ferran Ciuró Garcia (1906), Freginal, 46.
Ignasi Algué Mas (Manresa, 1897), encarregat, Nou, 95. Va venir a viure a 
Torredembarra el 1934.
Domènec Cañellas Olivé (1893), obrer, Joan Maragall, 6-1a.
Jesuald Rovira Recasens (1909), obrer, Plaça A. Roig, 11.

Segons la documentació d’Estadística Industrial, un cop acabada la 
Guerra Civil, a mitjan del 1939, a Refractaris Llovet hi treballaven 10 
obrers que fabricaven a l’any 360.000 kg de material refractari.83

 

119. Full de plantilla i salaris. 1940. 84

83 AHT: Estadística, Expedient: 743.
84 AMTO: Correspondència. Top 271.
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Ignasi Algué Mas, originari de Manresa, que cobrava 14 pessetes diàries, 
era l’encarregat i la resta tenien la categoria de peons. Aquests cobraven 
aleshores un sou diari de 9 pessetes. 

Algun treballador, del qual no apareixia el seu nom en els anteriors 
documents, havia vingut traslladat des de Barcelona. És el cas de Melchor 
Batlle del qual, en una crònica a La Vanguardia de l’any 1951, s’explicava 
l’homenatge que se li tributà pels seus 50 anys de treball a l’empresa:

 Homenaje a un obrero
(Crónica de nuestro corresponsal.)—Efemérides, fechas, homenajes, en la actualidad 
están a la orden del día. Actos todos con un fondo de justicia, orlados por la emoción y el 
agradecimiento. Hablaré de un homenaje de unos patronos al obrero Melchor Batlle que en el 
pasado día 26, cumplió cincuenta años trabajando en una fábrica de productos refractarios. 
Ello fue en la villa de Torredembarra, simpática población, enclavada en una planicie, a 
15 kilómetros de nuestra ciudad y lindante con el mar, cruzada por la carretera Barcelona-
Tarragona. 
En esta villa, los patronos Joaquín y Tomás Llovet, directores de una importante fábrica 
de material refractario, han dedicado un homenaje al obrero Melchor Batlle, al cumplir 
éste cincuenta años como trabajador en la misma; acto al que dio realce la asistencia de las 
autoridades locales, cura párroco, jefe de la Guardia Civil, jerarquías del Movimiento junto 
con los directores de la fábrica don Joaquín y don Tomás Llovet, con todos los productores y 
muchos vecinos. 
El acto fue sencillo pero cordial, iniciado por don Tomás Llovet quien con frases llenas 
de sinceridad puso de manifiesto el buen concepto del obrero Batlle, cuidadoso, cumplidor, 
diligente en su diaria labor, trabajando con ahinco durante el largo período de cincuenta 
años. Justo es — dijo— que al celebrar sus bodas de oro en nuestra factoría, le dediquemos este 
homenaje, que tiene el designio exclusivo de exaltación de amor al trabajo y a la constancia, 
que justifica el clásico dicho que «quién trabaja medra». Siguió en el uso de la palabra un 
compañero del agasajado con un parlamento en quintillas muy graciosas; hizo también 
uso de la palabra don Joaquín Llovet, corroborando las manifestaciones de su hermano, y 
seguidamente el cura párroco de la vilia, reverendo doctor Manresa, en elevados conceptos 
llenos de emoción, elogió al obrero Batlle. El productor, con palabras llenas de emoción, dio 
las gracias por la prueba de simpatía de sus patronos así como por las palabras de afecto de 
todos los que hablaron, «acto que guardaré en mi — dijo — como uno de los mejores recuerdos 
de mi vida. Llevo cincuenta anos trabajando en la fábrica, cumplí siempre, porque nuestra 
cooperación es primordial; los trabajadores estamos obligados a cumplir, para coadyuvar a la 
prosperidad de la Empresa que es como trabajar en provecho propio». Todos los parlamentos 
fueron cerrados con el unánime aplauso y especialmente cuando se entregó al productor un 
pergamino y un donativo como recuerdo de dicho acto. Hubo un fin de fiesta con aperitivo, 
y canciones dedicadas al agasajado, quien finalmente estrechó la mano a todos los presentes. 
El homenaje a Melchor Batlle fue un acto en extremo simpático. — Modesto DALMAU. 85

85 La Vanguardia, dia 8 de juliol de 1951, pàgina 4.
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120.Plantilla de Refractaris Llovet l’any 1958.87 En podem veure uns 56. Caldria comptar els treballadors de les 
oficines i magatzem de Barcelona. En total serien una seixantena, que es creu que fou el nombre màxim de la plantilla.

L’any 1959 un peó de la fàbrica Llovet cobrava ja 31 pessetes diàries segons 
certificava l’alcalde Manuel Guiral Garcés en un escrit del 15 d’octubre de 
1959.86 El 1966 hi treballaven uns 60 treballadors. Fou probablement la xifra 
més alta de la plantilla.

Ja hem nomenat alguns dels primers treballadors de l’empresa. Fou 
l’encarregat a partir de 1947 en Joan Esteve Vallhonrat. El seguí en aquest 
càrrec Ramon Figuerola. Altres treballadors que podem nomenar foren Josep 
Plana i Baldomero Morros, que feien de cronometradors, Jaume Espí, Ricard 
Masip, Francesc Toda, Miquel Ramos, Paco Esteso, conserge, Jaume Vidal, 
Joaquim Pereda, Javier Nin, Luis Vallvé de la Pobla de Montornès, Paulino 
Carrión, encarregat, Cayo Madrid, Joan Mercadé, Antonio Jiménez, José Ruiz, 
Miquel Gabaldón, Francisco Rojas, José Rodilla i José M. Lázaro. Emilio 
Giráldez Gómez, que va començar de peó escombrant la fàbrica al 1966, va 
acabar d’encarregat i de gerent els últims anys de l’empresa, quan Hijos de José 
Llovet S.A. havia fet fallida i, com veurem a continuació, s’havia convertit en 
una empresa propietat dels treballadors Refractarios Torredembarra Sociedad 
Anònima Laboral (S.A.L.). 88

86AMTP: Fons municipal. Correspondència 1953-1959. Top. 656/1.
87Foto cedida per la família Plana Rius.
88Twose Sánchez, Antonio (2009): Diari de la Torre, número 137, pàgina 17.
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121..Llistat de treballadors de Refractaris Llovet. Eren 
42 aleshores a la fàbrica de Torredembarra més 7 a 
les oficines i magatzem de Barcelona. Probablement 
la llista devia ser de finals dels anys 70 o principis 
dels 80, poc abans de transformar-se en Societat 
Anònima Laboral.89 El número que acompanya a cada 
treballador era el número identificador dins l’empresa. 
Adjudicat al moment d’ingressar en la plantilla, l’obrer 
el conservava tota la seva vida laboral indicant així la 
seva antiguitat.

La fàbrica no s'aturava ni de dia ni 
de nit a fi de no aturar l’activitat dels 
forns que necessitaven conservar la seva 
temperatura. 

Com era habitual en aquells anys, 
força obrers completaven el seu sou, 
molt minso, amb una altra feina en 
altres tallers o en locals de restauració 
aprofitant el creixement turístic de la 
vila, principalment a l’estiu.

Els treballadors van gaudir d’un 
economat a la fàbrica mateixa que 
els facilitava queviures a preus més 
econòmics que els de la resta de 
comerços de la vila. Aquest economat 
obria una tarda a la setmana i el cost de 
les compres es descomptava de la paga 
setmanal. El seu encarregat fou durant 
molt temps Xavier Nin Nin. 

El treball era en gran mesura molt 
especialitzat. La majoria de peces s’havien 
de fer d'una en una, encarregades a mida 
i amb motlles especials que dissenyaven 
a l’oficina de Barcelona o els mateixos 
clients. Enric Sangès fou durant anys el 
delineant de l’empresa.

Els obrers omplenaven la pasta dins 
de cada motlle a cops de massa o amb 
una premsa. Els primers anys la premsa 
era pressionada manualment i anys més 
tard amb aire generat per màquines. 

Hi havia un constant control del treball. 
Per això hi havia dos cronometradors. 

89 Document cedit per l’impressor Lloveras.
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Josep Plana i Lluís Vallvé exerciren aquest càrrec durant força temps. Tenien 
cura de buscar el major rendiment a cada lloc de treball. Els treballadors 
que superaven el rendiment normal previst cobraven una prima d’acord a 
unes bases establertes. En aquest camp aplicaven el sistema Bedaux. Hem 
trobat uns quants exemples de fulls de control emprats per aquesta finalitat:

 
122.Full de control de treball durant l’època de la S,A.L. Any 1975.

La manipulació 
dels minerals neces-
saris per preparar la 
matèria primera de 
les peces refractàries 
va comportar força 
problemes de salut 
als obrers. Aquells 
n o r m a l m e n t 
arribaven en forma 
de trossos o terrossos 
que calia esmicolar. 
Degut a la pols que 
els obrers respiraven 
quan havien de 
triturar o moldre 
aquells minerals, la 
silicosi colpejà el 
personal de la fàbrica 
amb certa duresa. 

A finals dels anys 
50 es van instal·lar 
uns extractors, però 
no van resoldre el 
problema. Tot i 
que no hem trobat 
dades de l’afectació 
d’aquesta malaltia, 
sabem, per exemple, 
que el primer encar-
regat a la fabrica 
de Torredembarra, 
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Ignasi Algué, va morir 
de silicosi, segons ens 
han testimoniat els seus 
familiars. 

No es coneixen con-
flictes entre els treba-
lladors i la patronal de 
l’empresa fins el 1978, 
quan ja havia tornat la 
democràcia a Espanya 
i l’empresa passava per 
dificultats econòmiques. 
L’any 1978, doncs, es 
va produir una vaga del 
personal. 

Els treballadors, 
assessorats pel sindicat 
CCOO, van demanar 
que l’augment de la seva 
retribució per superació de 
la producció (les primes) 
fos el que s’havia pactat 
entre els intermediaris 
de l’empresa i els tre-
balladors durant l’any 
1977.

En l’escrit explicatiu 
de la vaga signat pel co-
mitè dirigit a la població 
s’afirmava també que els 
treballadors de l’empresa 
era gent madura, sensata 
i complidora en la seva 
feina.

 

123.Full de control de producció durant el període de la S.A.L.
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124.Full explicatiu del comitè de la vaga de 1978. 90

90Full cedit per l’impressor Lloveras. El pla de treball anomenat sistema Bedaux del que es parla en el 
full era un procediment que tenia per objecte la mesura del treball humà mitjançant la determinació 
del temps d’execució d’una tasca o feina. Aquest procediment permetia establir primes a la producció 
en funció de l’assoliment o superació de la producció normal calculada.
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11. De la família Llovet a la Societat Anònima Laboral.

Ja hem vist que l’empresa té els orígens en el 1884 com a botiga i fàbrica 
propietat de Joan Claramunt. Fins l’any 1928, quan va morir Josep 

Llovet Catuli, Refractaris Claramunt primer, i després, Refractaris Llovet, 
es va mantenir com una empresa de caire familiar sense constituir cap mena 
de societat. 

L’any 1930 Joaquim i Tomàs Llovet Claramunt van convertir l’empresa 
en Societat Col·lectiva. Els dos germans eren propietaris a mitges i responien 
amb tots els seus béns de la marxa de l’empresa. Es van posar un mateix 
sou setmanal o mensual cada un mentre es comprometien a dedicar-se de 
manera exclusiva a la gestió de l’empresa. Per exemple, el 1937 el seu sou 
mensual era de 500 pessetes. El 1942 cobraven 300 pessetes setmanals. El 
1944, 400 pessetes setmanals i el 1954, 800 pessetes.

Tomàs Llovet Claramunt va morir el 1959, als 54 anys, sense descendència 
i la direcció de la fàbrica va passar al seu nebot Joan Llovet Gorro, fill del 
seu germà Joaquim. Aquest va continuar a l’oficina de Barcelona fins la seva 
mort el 1976.

125. Diario Español de Tarragona, del dia 16 de setembre de 1959, pàgina 2.

El 1960, un cop mort Tomàs Llovet l’empresa es va transformar en 
Refractarios Llovet Societat Limitada. El capital va augmentar a 1.800.000 
pessetes. En foren accionistes Joaquim Llovet, propietari de tres sisenes 
parts de les accions i els seus fills Joan Llovet Gorro, que fou propietari 
de dues sisenes parts, i Teresa Llovet Gorro, d’una sisena part. El fill 
Joan Llovet, casat amb Núria Crehuet, passà a dirigir la fàbrica i a viure 
a Torredembarra. El marit de Teresa, Miguel Sierra Ruiz, exercí el càrrec 
d’apoderat i gerent des de la seu barcelonina.

Lluís Català Massot
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126. Constitució de Refractarios Llovet Sociedad Limitada. 91 127.Constitució de Refractarios Llovet Sociedad Anónima. 
1966. 92

91Registre Mercantil de Barcelona. 92 Registre Mercantil de Barcelona.
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Amb aquest tipus de societat la responsabilitat dels propietaris es 
limitava a la part del seu capital.
 

El 1966 l’empresa es va constituir en SA. amb un capital inicial de 
3.000.000 de pessetes. Es va conservar el repartiment de la propietat: 
Joaquim Llovet Claramunt, posseïa la meitat de les accions, el seu fill Joan 
Llovet Gorro dues sisenes parts i la seva filla Teresa Llovet Gorro l’altra 
sisena part. Miguel Sierra Ruiz, marit d’aquesta, gestionava les accions de 
la seva dona i participava en la gestió de l’empresa.

El 1976 van morir Joaquim Llovet 
Claramunt i el seu fill Joan Llovet Gorro, 
que només tenia 46 anys. Aleshores, es feu 
càrrec de la direcció de la fàbrica Joaquim 
Llovet Crehuet, el fill d’aquest i, per tant, 
nét de Joaquim Llovet Claramunt.
 

A finals dels 70 l’empresa va perdre 
empenta, afectada segurament per 
la crisi general econòmica. Joaquim 
Llovet Crehuet no va poder impedir el 128. Anunci el 1976 de la mort de Joaquim 

Llovet Claramunt a La Vanguardia. 93

deutes. El creditor més important era el Banco Hispano Americano. 
La família Llovet va cedir les accions als treballadors i així la propietat 

passà a mans dels obrers que restaven a l’empresa. Poc després la van 
reconvertir en una Societat Anònima Laboral (S.A.L.). Nomenant-se 
Refractarios Torredembarra S.A.L. Va “heretar” de la família Llovet la 
fàbrica i un deute de 40 milions de pessetes.94 La família Llovet va retenir 
la propietat dels edificis de Barcelona cedint el seu ús als treballadors. 
Anys més tard els va vendre a la constructora Núñez i Navarro que la va 
enderrocar i construir els actuals habitatges. 

L’empresa com a propietat dels treballadors va ser fundada oficialment 
el 1983. Com en tota SAL, podien ser accionistes tots els treballadors fixes, 
sense importar la seva categoria ni la seva antiguitat. També podien ser 
accionistes persones que no fossin treballadors mentre el 50% del capital 
escripturat, com a mínim, estigués en poder de treballadors de l’empresa. 
Cap soci podia tenir més del 25 % del capital.
93La Vanguardia del 17 de març de 1976, pàgina 35.
94Segons informació d’Emilio Giráldez.

seu final. L’any 1981 va fer fallida pels 
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129.Detall dels Estatuts de 
Refractarios Torredembarra, 
Sociedad Anónima Laboral. 
Any 1983. 95

 
130. Ídem.

131.Ídem.

95Registre Mercantil de 
Tarragona, Tomo 795, 
Full 7-2961, Folis 108 i ss.
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La fundaren els 37 treballadors que restaven a la fàbrica al 1981, quan 
la família Llovet en va perdre la seva propietat. L’escriptura de fundació de 
Refractarios Torredembarra S.A.L. fou atorgada a Torredembarra el 30 de 
setembre de 1983 a la notaria José Luis de Prada Junquera. Fou inscrita al 
Registre Mercantil de Barcelona el 12 de març de 1984, seguint la tradició 
de l’empresa Llovet.96 El representant legal de l’empresa fou Vicenç Ignasi 
Blanes Tort, un advocat resident a Barcelona i el domicili social de la nova 
empresa era la de l'advocat, a Rambla de Catalunya 54.

D’aquests 37 treballadors, 32 treballaven a la fàbrica de Torredembarra 
i 5 a les oficines i magatzem de Barcelona. Aquests darrers residien a 
Barcelona (2) i l’Hospitalet de Llobregat (3). Dels 32 treballadors de la 
fàbrica, 27 residien a Torredembarra, 4 residien a la Pobla de Montornès i 1 a 
Altafulla. 24, tenien la categoria d’especialista, 1 la d’oficial, 6 d’administratiu. 
(3 a Barcelona), 2 capatassos, 2 delineants (1 a Barcelona), 1 era encarregat 
general, i 1 figurava com a “productor” (Barcelona).

96Totes les inscripcions d’actes de la societat foren realitzades al Registre Mercantil de Barcelona, 
fins l’any 1983. Des d’aleshores es va fer el seu trasllat al Registre de Tarragona on es poden 
consultar les registrades a Barcelona i les posteriors ja realitzades en aquest registre.

Treballadors de la fàbrica de Torredembarra:
Paulino Carrión Maestro, encarregat general. 
Ricard Masip Mañé, capatàs (la Pobla Montornès).
Francisco Rojas Ramírez, capatàs.
Jaume Espí Gracia, administratiu.
Francisco Toda Salvat, administratiu.
Lluís Vallvé Vallvé, administratiu (la Pobla).
José Ramon Ruiz Rodríguez, especialista.
José Luis Plaza Mendieta, especialista.
Miguel Ramos Hornillo, especialista.
Alejandro García Ballesté, especialista.
Cayo Madrid Villanueva, especialista.
Pedro Vega Barneto, especialista.
Ramon Figuerola Nin, especialista, (la Pobla).
Antonio Giménez Carmona, especialista.
Miguel Gabaldón Losa, especialista.
Ramon Espinosa Lujano, especialista.
Emilio Giráldez Gómez, especialista.
Manuel Giralt Gil, especialista, (la Pobla).

Federic Pros Margalef, especialista.
Manuel Marchal Arenas, especialista, (Altafulla).
Francisco Rodríguez Paez, especialista.
Francisco Rodríguez Maireles, especialista, que 
fou vocal del primer Consell d’Administració.
Josep Maria Balsells Miracle, especialista.
Ricardo Cobo Márquez, especialista.
Marcelino Amador del Barco, especialista.
Cristóbal Talavera Espinosa, especialista, que 
fou vocal del primer Consell d’Administració.
Antonio Campano Ruiz, especialista.
Alejandro García Ortiz, especialista.
Pedro Castaño Seño, especialista.
Isidro Ortiz Ortiz, especialista.
Antonio Rojas Redondo, especialista, que fou 
elegit el primer president del Consell d’Administració.
Antonio López Ruiz, oficial.

Llistat de socis fundadors de Refractarios Torredembarra S.A.L.:

Treballadors a les oficines i magatzem de Barcelona:
Jesús Comellas Rovira, delineant, (Barcelona).
Flavià Huguet Huguet, oficial administratiu, (Barcelona).
Julián Barrajón Renedo, administratiu, (L'Hospitalet del Llobregat).
Julian Barrajón Pérez, administratiu, solter, (L'Hospitalet del Llobregat). 
Dionisio Cetina Pérez, productor, (L'Hospitalet del Llobregat). 

Lluís Català Massot
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El capital fundacional fou de 3.700.000 pessetes, repartit en 370 
accions de 10.000 pessetes. Cada treballador tenia 100 accions. Per tant, 
cada treballador va haver d’aportar 100.000 pessetes, que foren ingressades 
en efectiu a la caixa social.

En el mateix acte de fundació nomenaren el primer Consell 
d’Administració, que fou integrat per Antonio Rojas Redondo, Francisco 
Rodríguez Maireles i Cristóbal Talavera Espinosa. Antonio Rojas Redondo 
fou escollit el primer president.

12.Reestructuració de la direcció de l’empresa el 1986.

L’any 1986 es va aprovar una nova llei sobre Societats Anònimes 
Laborals. Aquest fet es va aprofitar per reformar els estatuts i renovar 

els càrrecs. En la Junta General Extraordinària del dia 4 de març de 1986 es 
va acceptar la dimissió dels tres consellers i es va nomenar un nou Consell 
d’Administració, format ara per 6 membres. En formaren part els tres 
anteriors Antonio Rojas Redondo, Francisco Rodríguez Maireles i Cristóbal 
Talavera Espinosa i s’hi afegiren Emilio Giráldez Gómez, Antonio López 
Ruiz, Julián Barrajón Pérez i Flavià Huguet Huguet. Aquests dos darrers 
treballaven a Barcelona.

Continuà de president Antonio Rojas Redondo. Foren nomenats 
consellers delegats Antonio Rojas Redondo i Emilio Giráldez Gómez.97 
El dia 6 de març de 1986, el Consell d’Administració va nomenar gerent 
al treballador i accionista de Barcelona Julián Barrajón Renedo per a 
representar la societat. Però, un any després, el 12 de maig de 1987, el 
Consell va revocar els seus poders i nomenà gerent a Flavià Huguet Huguet, 
un altre administratiu de Barcelona.

97Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 795, Full T-2961, Folis 116v i 117.
98Ibídem, folis 117v.

132.Augment del capital i nous estatuts. Any 1987. 98
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133.Detall de l’article 6è dels nous estatuts de 1987, que tracta de l’accionariat. 99

99Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 795, Full T-2961, Foli 119v.
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Augment de capital, nous estatuts i canvi de nom: Refractaris 
Torredembarra S.A.L. 1987.

En la Junta General Universal del dia 16 de gener de 1987 es van 
aprovar dos importants grans acords:101

-un augment important de capital de 30.120.000 de pessetes, repartit en 3.312 noves accions de 
10.000 pessetes cada una. El capital passà a ser de 33.820.000 pessetes. Totes foren subscrites 
pels 37 treballadors fixes de la societat, desemborsades en metàl·lic i ingressades a la Caixa 
Social

-modificació total dels Estatuts per tal d’adaptar-los a la nova Llei de Societats Anònimes 
Laborals de 1986. 

En el seu article 6è s’exigia que com a mínim el 51% del capital fos 
propietat de treballadors de l’empresa. En cas contrari, la Societat perdria 
la condició de Societat Anònima Laboral i els beneficis fiscals als que tenia 
dret.

Quan un treballador deixava la feina deixava de ser accionista i havia 
de posar les seves accions a disposició de la Societat. Només en el cas de 
jubilar-se o ser baixa per incapacitat, un treballador mantindria la seva 
condició d’accionista, però passaria a ser de classe B, com si fos accionista 
o soci no treballador.

134.Detall de l’article 12è sobre la pèrdua de la condició d’accionista en cas de deixar el treball.100

101Ibídem, foli 121v.
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El Consell administració el dia 1 de juliol de 1988 va acceptar la renúncia 
de Flavià Huguet Huguet i nomenà gerent a Juan Valenzuela Cano.
Nou Consell d’administració l’any 1990.

En la Junta General celebrada el 15 de juny de 1990 es va acordar el 
cessament de tots els membres del Consell d’administració i el nomenament 
de 6 nous membres: Emilio Giráldez Gómez, Josep Maria Balsells Miracle, 
José Luis Plaza Mendieta, Francisco Rodríguez Maireles, Francisco Rojas 
Ramírez i Flavià Huguet Huguet.

Fou nomenat president: 
Emilio Giráldez Gómez. 

Consellers delegats: 
Josep Maria Balsells Miracle i Francisco Rojas Ramírez.

13.Accentuació de la crisi de l’empresa, pèrdua de la 
qualificació de Societat Anònima Laboral i conversió 
de nou en Societat Anònima el 1991.

El mes de gener de 1991 l’empresa va aplicar un expedient de regulació 
pel qual es tancaven definitivament les oficines i el magatzem de 

Barcelona i s’acomiadava el seu personal, que ja s’havia anant reduint el 
nombre de membres de 9 fins a 3, entre administratius i tècnics. Una ordre 
judicial obligava al desnonament de la seu barcelonina i justificava així 
l’acomiadament del personal que encara hi treballava. Però de fet la marxa 
de l’empresa havia obligat a reduir el seu personal i limitar tota l’activitat de 
l'empresa a la fàbrica i les oficines de Torredembarra.

Lluís Català Massot
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135.Expedient de regulació de Refractaris Torredembarra S.A.L. 1991. 102

102Arxiu Nacional de Catalunya: Fons comercial i empresarial: ANC1: 243-T-12557.
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136. Ídem.
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137.Tancament del centre de treball Barcelona, oficines i magatzem. 103

103Arxiu Nacional de Catalunya: Fons comercial i empresarial: ANC1: 243-T-12557. L’Arxiu 
Nacional de Catalunya ha esborrat en la còpia lliurada el noms dels que hi intervingueren per 
motius de confidencialitat. 
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138.Acord per la regulació de personal i tancament de les oficines i magatzem de Barcelona. 1991. 104

104Arxiu Nacional de Catalunya: Fons comercial i empresarial: ANC1: 243-T-12557. L’Arxiu 
Nacional de Catalunya ha esborrat en la còpia lliurada el noms dels que hi intervingueren per motius 
de confidencialitat. 

Lluís Català Massot
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L’any 1991, doncs, es va decidir el trasllat del domicili de l’empresa a la 
fàbrica de Torredembarra, al carrer Pompeu Fabra, 1. Per això el 4 de juny 
de 1991 els consellers cessaren el secretari del Consell d’Administració 
Vicenç Ignasi Blanes Tort i en el seu lloc nomenaren Francisco Rodríguez 
Maireles. També a partir d’aquesta data les inscripcions dels acords 
estatutaris s’inscriviren al Registre Mercantil de Tarragona.

En la Junta General Extraordinària del 29 de juny de 1991 es va acordar 
desqualificar la seva empresa com Sociedad Anónima Laboral. Aquesta 
mesura sorprenent es va prendre perquè bona part dels socis ja s’havien 
jubilat, i aquests no podien participar en el projecte necessari d’ampliar 
capital al no tenir poder adquisitiu i, per altra banda, els socis encara actius 
temien que s’inclinessin a favor de la venda de l’empresa. 

 

105Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 795, Full T-2961, Foli 129.

139.Acord de passar de ser Societat Anònima Laboral a només Societat Anònima. 1991. 105

Per tant, van acordar passar a ser una simple Societat Anònima, amb el 
nom de Refractarios Torredembarra S.A. Amb aquest canvi només els socis 
que subscriguessin les noves accions podrien decidir el futur de l’empresa.

En la mateixa Junta es va acordar un altre augment de capital de 
14.000.000 de pessetes, per mitjà de la creació de 1.400 noves accions de 
10.000 pessetes. Es donava el termini d’un any per subscriure-les, durant el 
qual cada accionista tenia el dret a adquirir una part proporcional, però, en 
el cas que no exercís aquest dret, qualsevol altre podia comprar la seva part 
d’accions que tenia reservada.
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140.Inscripció al Registre Mercantil de Tarragona de l’ampliació de capital de 1991.106

Com es pot veure al final del text adjunt, la Dirección General de 
Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales el dia 12 de gener de 1992 
ja havia desqualificat l’empresa com a S.A.L.

Només 14 socis accionistes dels 37 inicials van subscriure les noves 
1.400 accions. Pagaren cada un 1.000.000 de pessetes per 100 accions.

Foren els següents: Emilio Giráldez Gómez, Ramon Espinosa Lujano, 
Francisco Rojas Ramírez, Manuel Marchal Arenas, Francisco Rodríguez 
Maireles, José Maria Balsells Miracle, Ricardo Cobo Márquez, Pedro Castaño 
Seño, Antonio Rojas Redonso, Alejandro García Ortiz, Miguel Ramos 
Martínez, José Ramon Rodríguez Maireles, Flavià Huguet Huguet i Luis 
Plaza Mendieta.

El capital pujava en total, doncs, a 47.820.000 pessetes. 

14.La fi de l’empresa.
Tot i l’esforç econòmic de gairebé la meitat dels accionistes, la marxa de 

l’empresa anava a pitjor i en la Junta del dia 15 de desembre de 1993, amb 
la presència de 27 dels 37 accionistes i per una ajustada votació de 14 a 13, 
es va prendre un dels acords habituals quan l’empresa no millora la seva 
negativa marxa econòmica: nomenar un administrador únic per fer la feina 
que no havia estat capaç de fer el Consell d’Administració.

 

106 Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 795, Full T-2961, Foli 133. Tot i que els acords foren 
presos al 1991, la seva inscripció fou feta al 20 de maig de 1992.

Lluís Català Massot
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141.Nomenament de l’administrador únic. 1993. 

Després de la dimissió de tots els membres del Consell d’Administració, 
fou nomenat administrador únic Francisco Rodríguez Maireles, que 
acceptà el nomenament amb l’encàrrec de fer les passes per liquidar i 
extingir l’empresa.

Aquest fou el final de l’empresa nascuda el 1884 a Barcelona i traslladada 
la seva fàbrica el 1933 pels Llovet a Torredembarra. La Caixa de Tarragona, 
que era la principal creditora aleshores, es va quedar amb la propietat de la 
fàbrica. Va vendre la fàbrica a una immobiliària que la va desmantellar per 
construir-hi habitatges. Només ens ha restat en peu una part d’una nau on 
es preparava la matèria primera, que ha estat convertia en una magnífica 
biblioteca, i les dues xemeneies dels anys 50. 

Imatges de l’enderrocament de la fàbrica Llovet per construir habitatges. 
Any 2002.

142. Els maons refractaris del forn túnel ja desmuntat 
en aquesta fotografia. van anar a parar a una altra 
fàbrica barcelonina per a la seva reutilització. Per això 
s’han conservat pocs maons fabricats a Can Llovet.

 
143.Les xemeneies foren restaurades i han restat 
testimonis històrics de la fàbrica. Aquesta és la 
xemeneia més baixa.
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 144.Aquesta es la xemeneia més alta que també s’ha 
conservat, juntament amb una petita nau on es troba 
l’actual Biblioteca Mestra Maria Antònia.108 

108AMTO: Fons Municipal.

145.Enderrocament de la zona on hi havia el forn túnel.
 

146.Ídem.
 

147.Enderrocament de la zona de les naus de fabricació.
 

148.Motlles de fusta de la Fàbrica Llovet dipositats en 
un magatzem municipal després de l’enderrocament 
de la fàbrica. Ens ha estat impossible fins ara de 
conèixer el seu destí final. Sabem que una empresa 
privada va anunciar la seva subhasta, però no sabem 
ni tan sols si es va realitzar. 
 149.Ídem. Detall.

Lluís Català Massot
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150.Anunci de la subhasta de motlles de Refractaris Llovet. 109

Només ha restat, doncs, en peu una petita part de la fàbrica Llovet que 
ens recorda actualment la seva existència: les dues xemeneies i una de les 
naus que s’ha convertit en biblioteca municipal. 

109 Torredembarra al dia, abril de 1995.
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FONTS ORALS:
Paulino Carrión Maestro: treballador fins la seva jubilació a Cal Llovet, on 

va arribar a ser encarregat durant uns anys.
Joan Esteve Sangés: va treballar durant cinc anys a les oficines de la fàbrica 

abans d’anar al servei militar. El seu pare Joan Esteve Vallhonrat va començar 
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a treballar com encarregat a l ’empresa el 1947. Tota la família va ocupar el 1953 
l ’habitatge de l ’últim pis de l ’edifici de consergeria.

Emilio Giráldez Gómez (1943): va treballar a l ’empresa des de l ’any 1966 
fins el 1993. Va arribar a ser-ne president del Consell d’Administració durant 
uns anys, quan els treballadors van passar a ser-ne els accionistes i l ’empresa es 
va convertir en Refractarios Torredembarra S.A.L. 

Joaquim Llovet Crehuet: va ser un dels últims propietaris de Refractaris 
Llovet.
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