FÒRUM PATRIMONI INDUSTRIAL
Dilluns 14 de juny de 2021
El parc de xemeneies industrials d’Alcoi i
el seu entorn, paisatge diari que evidència
la seva història industrial.
La xemeneia d’una fàbrica és l’element
arquitectònic més visible del paisatge de tota
ciutat que hagi viscut la industrialització al
llarg de la primera revolució industrial del
segle XIX.
Tot que els primers moments, els eixos
motors de les fàbriques s’accionen per
l’energia hidràulica, només estaran unes
dècades en funcionament. La màquina de
vapor, desenvolupada a principis del segle,
aviat substitueix la roda hidràulica. I així
continua fins a l’aparició i difusió de l’energia i
el motor elèctric, ja al segle XX.
Al llarg de més de cent anys la presència d’una xemeneia delata invariablement l’existència
d’una fàbrica, i tot i l’arribada de l’electricitat, les calderes segueixen sent elements
indispensables en moltes activitats industrials, - papereres, químiques, alimentació, etc. – fet
pel qual, associades a elles, les xemeneies de maó se segueixen construint fins a la segona
meitat del segle XX. Algunes, veritables joies de l’arquitectura industrial.
Situades a Alcoi i la seva àrea d’influència, les 128 xemeneies inventariades i estudiades per
Ramón Molina Ferrero fa una dècada, construïdes totes entre 1830 i 1960, són el testimoni
públic de l’èxit amb el qual la ciutat va viure el procés d’industrialització. I moltes d’elles
segueixen avui en peu, donant al paisatge urbà una “atmosfera industrial” que Alfred Marshall
assegurava que es respirava en els districtes industrials.

Ramon Molina Ferrero (Alcoi 1942)
Va fer tota la vida laboral a la societat d’assegurances LA UNION ALCOYANA, on es va jubilar
el 2008, com a cap de l’àrea de Comptabilitat després de cinquanta anys a l’empresa. Va
cursar Geografia i Història (1984-89) a la Universitat d’Alacant, on va accedir a través d’ingrés
per a majors de 25 anys.
Després d’un curs sobre Arqueologia Industrial impartit a la mateixa Universitat, va formar part
del grup que va elaborar el catàleg del patrimoni industrial a l’àrea de l’alcoià-comtat. Ha
participat en diverses Jornades i Congressos sobre Arqueologia Industrial, amb diversos
treballs sobre Indústria i Habitatge i publicats articles al voltant d’indústries i manufactures
locals, com el vidre, els tints o la indústria metal·lúrgica. També va participar en la redacció de
l’Enciclopèdia Valenciana d’arqueologia Industrial”, dirigida per Manuel Cerdà. El 2008 va ser
comissari de l’exposició “La Union Alcoyana. Una historia viva. Des de 1877” i autor del llibre
que l’acompanyava.
El treball més important ha estat la publicació al núm. 20 de la Revista Recerques del Museu
d’Alcoi, de l’article “Las chimeneas industriales de ladrillo”, article que des del 2011 fins ara ha
tingut més de 6000 visites comptabilitzades
Ha col·laborat amb el Butlletí de l’AMCTAIC amb diversos articles. Als números 45 i 50 sobre la
industrialització al curs del riu Molinar i un altre en el darrer numero 83 conjuntament amb el
professor Enrique Masià, sobre la primera utilització del vapor a la indústria alcoiana i a l’Estat.
Enrique J. Masiá Buades (Alcoy, 1947)
Doctor Enginyer Industrial (UPV, 1999). MBA (CESEM, 1977). Enginyer Industrial (ETSEIB,
1972). Professor Titular del Departament d’Organització d’Empreses, de la UPV. Àrea
d’Economia d’Empresa i Política Industrial i Tecnològica. Director del Campus d’Alcoi de la
Universitat Politècnica de València i de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, (2004 – 2012).
Especialista en Gestió del Coneixement orientat al desenvolupament dels Sistemes Territorials
d’Innovació. Creador del Model STRELNET (Structural Relationship Network), metodologia de
clustering enfocada a la competitivitat territorial de xarxes d’empreses. Autor de diversos llibres,
articles en revistes especialitzades i ponències en Congressos Nacionals i Internacionals, amb
més de 500 cites documentades.

Empresari, fundador i president DATO – Associació Empresarial (1980 – 2003). Fundador i
president de la RECCV – Xarxa Empresarial de les Comarques Centrals de Comunitat
Valenciana. (1997 – 2001). Promotor de FEDAC – Federació d’Empresaris de l’Alcoià-Comtat
(2004). Membre del Comitè Executiu de COEPA (Confederació Empresarial d’Empresaris de la
Província d’Alacant) (1996 – 2004). Vicepresident i membre del Comitè Executiu de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria d’Alcoi (1975 – 2000). Membre de la Junta Directiva de CIERVAL
(Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana) (1997 – 2004). President del CEEI –
Centre Europeu d’Empresas i Innovació d’Alcoi (1991 a 1997). Membre del Consell Rector de
AIMME (Associació d’Investigació Metall Mecànica e Industrias Afines), Institut d’Investigació
de la Xarxa IMPIVA de la GV (1991 – 2009).
Vocal de la Comissió Gestora del Pla Valencià de Ciència y Tecnologia de la Generalitat
Valenciana (1995-1998). Vocal d’IFA – Institució Ferial Alacantina, des de 2014.
President de l’Associació ALCOY INDUSTRIAL, des de 2017.

Lloc: Conferència en línia, mitjançant la plataforma ZOOM. Per participar i obtenir enllaç
caldrà fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org
Hora: 18.30 h

