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Els inicis de la Torre Marimon com a Escola Superior d’Agricultura, l’any 1921, responen 
a una iniciativa innovadora i avançada al seu temps, com molts dels projectes de la 
Mancomunitat de Catalunya. La iniciativa proposava superar l’educació exclusivament 
teòrica i incorporar l’aplicació pràctica dels coneixements agraris. Això va convertir la 
Torre Marimon en una institució essencial per al necessari procés de modernització de 
l’agricultura catalana i de l’evolució del territori. Al segle XX, la �nca va assumir la 
missió de ser referent de modernització, estudi i recerca adreçats a la millora del país, 
propiciada des del sector públic i mantinguda �ns als nostres dies. 
 

Al segle XXI, gràcies de nou a l’acord de diferents agents públics i a la pressió d’un 
moviment social destacable com fou “Torre Marimon XXI”, es va saber donar continuï-
tat a l’essència agrícola de la Torre, tot convertint-la en seu de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, una institució de 
referència nacional i internacional pel que fa als avenços en l’agricultura i la ramaderia. 
És tot un prestigi per al nostre poble poder acollir avui un centre de recerca de renom 
internacional. 
 

Tanmateix, per als calderins i les calderines, la Torre Marimon ha estat encara molt més 
que la seu d’institucions pioneres en el camp de l’agricultura. Durant moltes dècades, 
les vides de molts veïns han estat marcades per l’existència i la proximitat d’una �nca 
que també és pulmó i espai de lleure del nostre poble. El poble i la Torre han sabut 
establir lligams i relacions que han incidit en el creixement d’ambdues parts �ns al 
punt de ser impossible explicar la història d’una sense l’altra. 
 

Els habitants de Caldes de Montbui sempre hem intuït la in�uència en la nostra vila i 
en el nostre país que ha tingut l’existència de la Torre Marimon. Aquesta intuïció ha 
estat corroborada per la recerca feta per Marc Soler i Gutiérrez, el jove historiador 
calderí guanyador de la Beca de recerca 2016/2017 que promou l’Ajuntament. El seu 
treball, basat en l’escolta activa de la memòria oral calderina i en la lectura i recerca 
exhaustiva de documentació, ha donat peu a un excel·lent estudi que explica l’evolu-
ció de la �nca des del segle XVI �ns als nostres dies. I també dóna llum a una parcel·la 
imprescindible del nostre passat.
 

La divulgació d’aquesta recerca s’ha fet a través de l’exposició creada pel Museu 
Thermalia i comissariada per Soler, que ha donat lloc a aquest catàleg. Amb l’esforç fet 
per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per l’historiador local, per Thermalia i per les 
persones que han aportat testimonis i documentació esperem haver contribuït al 
coneixement i a la posada en valor d’aquest espai essencial anomenat Torre Marimon.    

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde
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Per trobar l’origen de la Torre Marimon ens hem de 
remuntar a temps medievals. Tradicionalment havia 
tingut el nom de “Mosen Moles” i també s’havia anome-
nat Mas Coromina o Coromines, abans de canviar al 
de�nitiu Torre Marimon al segle XVI. Això va ser quan 
Romeu Marimon, de família rica i propietària de terrenys 
almenys a Palau, Palaudàries i Bigues, es va casar amb la 
pubilla dels posseïdors de la �nca, Elisabeth Moles o 
Coromines, �lla de Francesc de Coromines. De fet, n’aga-
fà el nom i el va mantenir �ns als nostres dies, a causa de 
la torre que presideix l’edi�cació i que és una reconstruc-
ció de l’original, que es creu que tenia funcions de 
guaita. La unió d’aquestes dues famílies donà el nom 
de�nitiu a la �nca, que a �nals del segle XVII va passar a 
mans de Joseph Terré i Marquet, baró de Canyelles, i uns 
segles més tard, a Domingo de Bou�ard. Ja al segle XX, 
concretament l’any 1921, la Mancomunitat (1) la va 
adquirir per vincular-la al projecte de l’Escola Superior 
d’Agricultura.

(1) La Mancomunitat de Catalunya es va crear el 1914 i era 
una institució que ajuntava administrativament les quatre 
províncies catalanes. Era el resultat, doncs, de la primera 
unió territorial de Catalunya des del 1714. Va ser abolida el 
1925, ja en temps de la dictadura de Primo de Rivera.

En explicar la creació de l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona (a partir d’ara, ESAB), trobem diversos 
precedents històrics que es remunten a �nals del segle 
XVIII, com el Jardí Botànic de Barcelona, l’Escola d’Agri-
cultura i Botànica, la Granja Experimental de Barcelona i 
l’Escola Provincial d’Agricultura, totes elles lligades entre 
si, vinculades a la modernització i l’estudi de l’agronomia 
i la botànica, i en rigorosa evolució cronològica, passant 
per períodes més esplendorosos i d’altres de més crítics, 
segons l’època i el context. Tot i que fou a mitjan segle 
XIX quan la Diputació de Barcelona es va començar a 
interessar per l’ensenyament agrícola, no va ser �ns a 
l’any 1912 que es va crear l’ESAB, fundada i dirigida per 
Manuel Raventós i Domènech, diputat i empresari vitivi-
nícola català, amb fortes conviccions i el qual tenia la 
idea de crear un sistema d’ensenyament agrícola propi 
que es diferenciés del de les escoles del Ministeri de 
Foment i oferís uns estudis agrícoles integrals, que eren 
la principal característica que avalava que aquell centre 
d’ensenyament fos una excepció en relació amb la majo-
ria de les escoles que hi havia a l’Estat espanyol. Es volien 
combinar les lliçons magistrals amb els exercicis pràctics, 
factor diferencial que es remarcava i l’objectiu del qual 
era que els estudis anaven destinats a la pràctica agríco-
la, i no a formar funcionaris.  

L’ORIGEN DE LA FINCA

Imatge que presentava la �nca molt abans de la seva 
remodelació, quan va ser adquirida per la Mancomunitat. 
Inicis del segle XX. Fons Asunción Zabala.
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Foto ESAB [Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona]

Ens trobem en un context de canvi en l’agricultura 
catalana, del pas de les tècniques tradicionals a l’exercici 
de les pràctiques modernes, que va fer créixer la necessi-
tat de crear centres d’ensenyament agrícola. Va ser per 
això que a Catalunya les iniciatives pública i privada 
combinades van crear les condicions necessàries per 
disposar d’una cultura tècnica agrícola apropiada per 
modernitzar tot el sector i d’uns centres als quals els 
propietaris rurals van tenir la possibilitat d’enviar els seus 
�lls a estudiar agricultura, tot i que no va ser �ns més 
tard que els pagesos que veritablement treballaven la 
terra van tenir accés a aquests estudis.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experi-
mental. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia 
posat damunt la taula, però la majoria dels diputats es 
decantaven per una �nca de Santa Coloma de Grame-
net, atesa la seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De 
fet, la compra hagués estat feta si no arriba a ser per 
l’aleshores diputat Manuel Raventós, que donava ferm 
testimoni de les millors condicions de la Torre a causa de 
la seva major extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua 
de la �nca de Caldes de Montbui. En gran part, aquesta 
opinió era fruit del carteig constant i de la insistència 
provada de Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del 
municipi en aquell moment i que ho va ser en dues 
etapes, amb una vida molt lligada al municipi i el qual va 
utilitzar tots els recursos de què disposava per tal que la 
�nca elegida fos la Torre Marimon, conscient del que la 
vila termal s’hi jugava. El projecte es va desestimar, en 
gran manera a causa de la fundació de l’ESAB a Barcelo-
na, que presidí el mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici 
dels anys vint, ja en temps de la Mancomunitat, que el 

coneixement de l’existència d’aquesta �nca va donar 
peu a la seva adquisició, també després d’un llarg procés 
de selecció, amb la voluntat inicial d’establir-hi l’Escola 
Superior de Zootècnia, tot i que al �nal també es decidí 
habilitar-la com a granja escola, tan necessària per poder 
donar sortida a la demanda d’un escenari de pràctiques 
que permetés complementar els estudis teòrics que es 

portaven a terme a l’ESAB, així com a la part d’experi-
mentació i el camp de proves. Finalment, va ser a l’agost 
del 1921, en temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, 
enginyer industrial, economista i escriptor català que 
acabà sent diputat, ministre de Treball i alcalde de Barce-
lona, i amb l’objectiu principal de cobrir la part pràctica.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experimen-
tal. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia posat 
damunt la taula, però la majoria dels diputats es decanta-
ven per una �nca de Santa Coloma de Gramenet, atesa la 
seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De fet, la 
compra hagués estat feta si no arriba a ser per l’aleshores 
diputat Manuel Raventós, que donava ferm testimoni de 
les millors condicions de la Torre a causa de la seva major 
extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua de la �nca de 
Caldes de Montbui. En gran part, aquesta opinió era fruit 
del carteig constant i de la insistència provada de 
Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del municipi en 
aquell moment i que ho va ser en dues etapes, amb una 
vida molt lligada al municipi i el qual va utilitzar tots els 
recursos de què disposava per tal que la �nca elegida fos 
la Torre Marimon, conscient del que la vila termal s’hi 
jugava. El projecte es va desestimar, en gran manera a 
causa de la fundació de l’ESAB a Barcelona, que presidí el 
mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici dels anys vint, ja 
en temps de la Mancomunitat, que el coneixement de 
l’existència d’aquesta �nca va donar peu a la seva adqui-
sició, també després d’un llarg procés de selecció, amb la 
voluntat inicial d’establir-hi l’Escola Superior de Zootèc-
nia, tot i que al �nal també es decidí habilitar-la com a 
granja escola, tan necessària per poder donar sortida a la 
demanda d’un escenari de pràctiques que permetés 

complementar els estudis teòrics que es portaven a 
terme a l’ESAB, així com a la part d’experimentació i el 
camp de proves. Finalment, va ser a l’agost del 1921, en 
temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, enginyer indus-
trial, economista i escriptor català que acabà sent 
diputat, ministre de Treball i alcalde de Barcelona, i amb 
l’objectiu principal de cobrir la part pràctica dels estudis, 
quan es va acordar l’adquisició de la Torre per un preu de 
275.000 pessetes que s’havien de pagar a qui n’era 
propietari en aquell moment, Pere Matarrodona, tot i 
que al �nal aquest preu va ser rebaixat a causa del mal 
estat de la �nca i d’alguns desperfectes en l’edi�ci, així 
com per un seguit de càrregues no reconegudes en el 
seu moment pel propietari. Amb aquesta adquisició es 
va plantejar un canvi en el pla d’estudis, que ja havia 
aconseguit diferenciar els estudis de caràcter cientí�c i 
els de caràcter tècnic per tal d’assolir un major grau 
d’especialització, però ara, a més, ateses les opcions i el 
marge de maniobra pel que feia a les pràctiques, es 
modi�cà per incloure les estades estacionals a la Torre 
Marimon. Realment, però, no es va poder disposar de la 
�nca �ns l’any 1923, entre altres coses a causa de la mort 
del propietari de la �nca i perquè els seus hereus van 
tardar molt a indemnitzar els conreadors, però també 
per la manca d’adequació de la infraestructura. Quan 
això fou possible i com que ja s’havia decidit que els 
estudiants havien de passar un any complet a la Torre 
Marimon, feia falta una adaptació de la infraestructura 
per al règim de pensionat. L’objectiu era que les estades 
consistissin en pràctiques intensives per poder observar 
l’evolució del camp en un any natural. Val a dir que, a 
diferència de la majoria de granges escola d’aquells 
temps, la Torre Marimon no va ser habilitada per rehabili-
tar nois problemàtics mitjançant l’agricultura, sinó que 
era un centre destinat a l’agricultura i els agricultors. És 
sabut que durant el breu període en que funcionà la 
Mancomunitat, la seva obra va ser més rica en infraes-
tructures de comunicació i difusió de coneixements 
tècnics. L’exemple que aquí se’ns ofereix, la Torre 
Marimon, va ser una bona bene�ciària d’aquesta política.

Tot i el que s’havia projectat, el cop d’estat de Primo de 
Rivera (2) l’any 1923 va canviar en gran manera el que 
s’havia plani�cat. La Mancomunitat no va ser suprimida, 
però les seves atribucions van ser anul·lades a poc a poc 
i l’ESAB no en va quedar al marge, de manera que el nou 
pla d’estudis quedà sense aplicació. L’arribada d’aquesta 
etapa va portar la congelació -si no la total destrucció- 
dels avenços que la Mancomunitat havia portat a terme 
en els seus anys. La voluntat uniformadora i centralitza-
dora de Primo de Rivera deixava sense marge una políti-
ca agrària que havia volgut centrar-se en les necessitats 
reals del camp català i que havia apostat per la diferen-
ciació respecte de l’ensenyament agrari de l’Estat. Tot i 
que en un primer moment es va respectar l’existència de 
l’ESAB, poc tenia a veure amb la idea i el projecte iniciats 
per la Diputació de Prat de la Riba i, posteriorment, 
elaborats per la Mancomunitat, entre altres coses a 
causa de la forta «neteja» que es va fer en la plantilla de 
professorat. La Torre quedà relegada a ser una escola 
provincial, �ns al punt que va canviar el seu nom pel 
d’Escola Provincial d’Agricultura, i l’element modernitza-
dor quedà suprimit, així com la validesa dels títols que 
havien estat expedits durant els anys anteriors, des que 
l’escola s’havia posat en funcionament.

Pel que fa a la granja escola establerta a la Torre 
Marimon, com que al principi no estava condicionada 
només funcionava com a explotació agrícola, però amb 
les reformes que en aquells anys hi feren arquitectes 
com Joseph Boris Gensana i Lluís Planas i Calvet ja podia 
operar amb normalitat, de manera que el pla d’estudis 
del 1925, amb la Mancomunitat ja totalment suprimida i, 
per tant, amb l’escola sota el control de la Diputació, li 
atorgava la condició de centre de pràctiques, per a la 
qual havia estat pensada quan va ser adquirida, però es 
perdia el projecte de l’Escola Superior de Zootècnia. Es 
van abandonar projectes d’estudi, sense apro�tar ni tan 
sols els possibles resultats, i es va reduir la part d’investi-
gació del centre a zero. Pel que fa a l’Escola Provincial 
d’Agricultura en general, la situació de crisi, sobretot a 

causa de la inestabilitat laboral del professorat, es va 
reproduir també a la Torre Marimon, fet que es va traduir 
en una baixa quantitat de matrícules i d’activitat en 
general en aquells anys foscos, en què solia haver-hi no 
més de deu o quinze alumnes. De totes maneres, també 
s’ha de dir que durant la segona meitat de la dècada la 
Diputació va destinar molts diners a acabar de condicio-
nar del tot la �nca, sobretot per l’arquitecte calderí Josep 
Serracant; per exemple, es construïren la casa dels 
guardes i pavellons per als porcs i les vaques, es remode-
laren la bodega, un molí de vent i la sitja, i es reconstruí 
l’antiga capella de Sant Julià, originàriament d’estil 
romànic llombard. Finalment, Antoni Baixeras va ser qui 
es va encarregar de la majoria de les obres. Fins i tot l’any 
1930 el rei Alfons XIII va visitar les instal·lacions, en una 
mostra d’interès i per intentar projectar una sensació de 
recuperació. Aquell any s’establí a la Torre Marimon 
l’Escola Elemental d’Experts Agrícoles amb la voluntat 
de formar capatassos agrícoles, tot i que va acabar sent 
més un centre de rehabilitació social perquè la majoria 
dels alumnes que hi estudiaven becats provenien de la 
Casa de la Caritat, una institució religiosa i educativa de 
Barcelona que es feia càrrec de persones necessitades i 
en situació d’exclusió social. El cert és que des del 1927 i 
gràcies al nou dret d’expedició de títols amb reconeixe-
ment o�cial, l’Escola va experimentar una lleugera 
recuperació, si bé �ns a la Segona República no va 
recuperar l’estatus i el reconeixement que se li volgué 
donar en temps de la Mancomunitat.  
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Ens trobem en un context de canvi en l’agricultura 
catalana, del pas de les tècniques tradicionals a l’exercici 
de les pràctiques modernes, que va fer créixer la necessi-
tat de crear centres d’ensenyament agrícola. Va ser per 
això que a Catalunya les iniciatives pública i privada 
combinades van crear les condicions necessàries per 
disposar d’una cultura tècnica agrícola apropiada per 
modernitzar tot el sector i d’uns centres als quals els 
propietaris rurals van tenir la possibilitat d’enviar els seus 
�lls a estudiar agricultura, tot i que no va ser �ns més 
tard que els pagesos que veritablement treballaven la 
terra van tenir accés a aquests estudis.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experi-
mental. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia 
posat damunt la taula, però la majoria dels diputats es 
decantaven per una �nca de Santa Coloma de Grame-
net, atesa la seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De 
fet, la compra hagués estat feta si no arriba a ser per 
l’aleshores diputat Manuel Raventós, que donava ferm 
testimoni de les millors condicions de la Torre a causa de 
la seva major extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua 
de la �nca de Caldes de Montbui. En gran part, aquesta 
opinió era fruit del carteig constant i de la insistència 
provada de Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del 
municipi en aquell moment i que ho va ser en dues 
etapes, amb una vida molt lligada al municipi i el qual va 
utilitzar tots els recursos de què disposava per tal que la 
�nca elegida fos la Torre Marimon, conscient del que la 
vila termal s’hi jugava. El projecte es va desestimar, en 
gran manera a causa de la fundació de l’ESAB a Barcelo-
na, que presidí el mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici 
dels anys vint, ja en temps de la Mancomunitat, que el 

coneixement de l’existència d’aquesta �nca va donar 
peu a la seva adquisició, també després d’un llarg procés 
de selecció, amb la voluntat inicial d’establir-hi l’Escola 
Superior de Zootècnia, tot i que al �nal també es decidí 
habilitar-la com a granja escola, tan necessària per poder 
donar sortida a la demanda d’un escenari de pràctiques 
que permetés complementar els estudis teòrics que es 

portaven a terme a l’ESAB, així com a la part d’experi-
mentació i el camp de proves. Finalment, va ser a l’agost 
del 1921, en temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, 
enginyer industrial, economista i escriptor català que 
acabà sent diputat, ministre de Treball i alcalde de Barce-
lona, i amb l’objectiu principal de cobrir la part pràctica.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experimen-
tal. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia posat 
damunt la taula, però la majoria dels diputats es decanta-
ven per una �nca de Santa Coloma de Gramenet, atesa la 
seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De fet, la 
compra hagués estat feta si no arriba a ser per l’aleshores 
diputat Manuel Raventós, que donava ferm testimoni de 
les millors condicions de la Torre a causa de la seva major 
extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua de la �nca de 
Caldes de Montbui. En gran part, aquesta opinió era fruit 
del carteig constant i de la insistència provada de 
Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del municipi en 
aquell moment i que ho va ser en dues etapes, amb una 
vida molt lligada al municipi i el qual va utilitzar tots els 
recursos de què disposava per tal que la �nca elegida fos 
la Torre Marimon, conscient del que la vila termal s’hi 
jugava. El projecte es va desestimar, en gran manera a 
causa de la fundació de l’ESAB a Barcelona, que presidí el 
mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici dels anys vint, ja 
en temps de la Mancomunitat, que el coneixement de 
l’existència d’aquesta �nca va donar peu a la seva adqui-
sició, també després d’un llarg procés de selecció, amb la 
voluntat inicial d’establir-hi l’Escola Superior de Zootèc-
nia, tot i que al �nal també es decidí habilitar-la com a 
granja escola, tan necessària per poder donar sortida a la 
demanda d’un escenari de pràctiques que permetés 

complementar els estudis teòrics que es portaven a 
terme a l’ESAB, així com a la part d’experimentació i el 
camp de proves. Finalment, va ser a l’agost del 1921, en 
temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, enginyer indus-
trial, economista i escriptor català que acabà sent 
diputat, ministre de Treball i alcalde de Barcelona, i amb 
l’objectiu principal de cobrir la part pràctica dels estudis, 
quan es va acordar l’adquisició de la Torre per un preu de 
275.000 pessetes que s’havien de pagar a qui n’era 
propietari en aquell moment, Pere Matarrodona, tot i 
que al �nal aquest preu va ser rebaixat a causa del mal 
estat de la �nca i d’alguns desperfectes en l’edi�ci, així 
com per un seguit de càrregues no reconegudes en el 
seu moment pel propietari. Amb aquesta adquisició es 
va plantejar un canvi en el pla d’estudis, que ja havia 
aconseguit diferenciar els estudis de caràcter cientí�c i 
els de caràcter tècnic per tal d’assolir un major grau 
d’especialització, però ara, a més, ateses les opcions i el 
marge de maniobra pel que feia a les pràctiques, es 
modi�cà per incloure les estades estacionals a la Torre 
Marimon. Realment, però, no es va poder disposar de la 
�nca �ns l’any 1923, entre altres coses a causa de la mort 
del propietari de la �nca i perquè els seus hereus van 
tardar molt a indemnitzar els conreadors, però també 
per la manca d’adequació de la infraestructura. Quan 
això fou possible i com que ja s’havia decidit que els 
estudiants havien de passar un any complet a la Torre 
Marimon, feia falta una adaptació de la infraestructura 
per al règim de pensionat. L’objectiu era que les estades 
consistissin en pràctiques intensives per poder observar 
l’evolució del camp en un any natural. Val a dir que, a 
diferència de la majoria de granges escola d’aquells 
temps, la Torre Marimon no va ser habilitada per rehabili-
tar nois problemàtics mitjançant l’agricultura, sinó que 
era un centre destinat a l’agricultura i els agricultors. És 
sabut que durant el breu període en que funcionà la 
Mancomunitat, la seva obra va ser més rica en infraes-
tructures de comunicació i difusió de coneixements 
tècnics. L’exemple que aquí se’ns ofereix, la Torre 
Marimon, va ser una bona bene�ciària d’aquesta política.

Tot i el que s’havia projectat, el cop d’estat de Primo de 
Rivera (2) l’any 1923 va canviar en gran manera el que 
s’havia plani�cat. La Mancomunitat no va ser suprimida, 
però les seves atribucions van ser anul·lades a poc a poc 
i l’ESAB no en va quedar al marge, de manera que el nou 
pla d’estudis quedà sense aplicació. L’arribada d’aquesta 
etapa va portar la congelació -si no la total destrucció- 
dels avenços que la Mancomunitat havia portat a terme 
en els seus anys. La voluntat uniformadora i centralitza-
dora de Primo de Rivera deixava sense marge una políti-
ca agrària que havia volgut centrar-se en les necessitats 
reals del camp català i que havia apostat per la diferen-
ciació respecte de l’ensenyament agrari de l’Estat. Tot i 
que en un primer moment es va respectar l’existència de 
l’ESAB, poc tenia a veure amb la idea i el projecte iniciats 
per la Diputació de Prat de la Riba i, posteriorment, 
elaborats per la Mancomunitat, entre altres coses a 
causa de la forta «neteja» que es va fer en la plantilla de 
professorat. La Torre quedà relegada a ser una escola 
provincial, �ns al punt que va canviar el seu nom pel 
d’Escola Provincial d’Agricultura, i l’element modernitza-
dor quedà suprimit, així com la validesa dels títols que 
havien estat expedits durant els anys anteriors, des que 
l’escola s’havia posat en funcionament.

Pel que fa a la granja escola establerta a la Torre 
Marimon, com que al principi no estava condicionada 
només funcionava com a explotació agrícola, però amb 
les reformes que en aquells anys hi feren arquitectes 
com Joseph Boris Gensana i Lluís Planas i Calvet ja podia 
operar amb normalitat, de manera que el pla d’estudis 
del 1925, amb la Mancomunitat ja totalment suprimida i, 
per tant, amb l’escola sota el control de la Diputació, li 
atorgava la condició de centre de pràctiques, per a la 
qual havia estat pensada quan va ser adquirida, però es 
perdia el projecte de l’Escola Superior de Zootècnia. Es 
van abandonar projectes d’estudi, sense apro�tar ni tan 
sols els possibles resultats, i es va reduir la part d’investi-
gació del centre a zero. Pel que fa a l’Escola Provincial 
d’Agricultura en general, la situació de crisi, sobretot a 

causa de la inestabilitat laboral del professorat, es va 
reproduir també a la Torre Marimon, fet que es va traduir 
en una baixa quantitat de matrícules i d’activitat en 
general en aquells anys foscos, en què solia haver-hi no 
més de deu o quinze alumnes. De totes maneres, també 
s’ha de dir que durant la segona meitat de la dècada la 
Diputació va destinar molts diners a acabar de condicio-
nar del tot la �nca, sobretot per l’arquitecte calderí Josep 
Serracant; per exemple, es construïren la casa dels 
guardes i pavellons per als porcs i les vaques, es remode-
laren la bodega, un molí de vent i la sitja, i es reconstruí 
l’antiga capella de Sant Julià, originàriament d’estil 
romànic llombard. Finalment, Antoni Baixeras va ser qui 
es va encarregar de la majoria de les obres. Fins i tot l’any 
1930 el rei Alfons XIII va visitar les instal·lacions, en una 
mostra d’interès i per intentar projectar una sensació de 
recuperació. Aquell any s’establí a la Torre Marimon 
l’Escola Elemental d’Experts Agrícoles amb la voluntat 
de formar capatassos agrícoles, tot i que va acabar sent 
més un centre de rehabilitació social perquè la majoria 
dels alumnes que hi estudiaven becats provenien de la 
Casa de la Caritat, una institució religiosa i educativa de 
Barcelona que es feia càrrec de persones necessitades i 
en situació d’exclusió social. El cert és que des del 1927 i 
gràcies al nou dret d’expedició de títols amb reconeixe-
ment o�cial, l’Escola va experimentar una lleugera 
recuperació, si bé �ns a la Segona República no va 
recuperar l’estatus i el reconeixement que se li volgué 
donar en temps de la Mancomunitat.  
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Ens trobem en un context de canvi en l’agricultura 
catalana, del pas de les tècniques tradicionals a l’exercici 
de les pràctiques modernes, que va fer créixer la necessi-
tat de crear centres d’ensenyament agrícola. Va ser per 
això que a Catalunya les iniciatives pública i privada 
combinades van crear les condicions necessàries per 
disposar d’una cultura tècnica agrícola apropiada per 
modernitzar tot el sector i d’uns centres als quals els 
propietaris rurals van tenir la possibilitat d’enviar els seus 
�lls a estudiar agricultura, tot i que no va ser �ns més 
tard que els pagesos que veritablement treballaven la 
terra van tenir accés a aquests estudis.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experi-
mental. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia 
posat damunt la taula, però la majoria dels diputats es 
decantaven per una �nca de Santa Coloma de Grame-
net, atesa la seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De 
fet, la compra hagués estat feta si no arriba a ser per 
l’aleshores diputat Manuel Raventós, que donava ferm 
testimoni de les millors condicions de la Torre a causa de 
la seva major extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua 
de la �nca de Caldes de Montbui. En gran part, aquesta 
opinió era fruit del carteig constant i de la insistència 
provada de Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del 
municipi en aquell moment i que ho va ser en dues 
etapes, amb una vida molt lligada al municipi i el qual va 
utilitzar tots els recursos de què disposava per tal que la 
�nca elegida fos la Torre Marimon, conscient del que la 
vila termal s’hi jugava. El projecte es va desestimar, en 
gran manera a causa de la fundació de l’ESAB a Barcelo-
na, que presidí el mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici 
dels anys vint, ja en temps de la Mancomunitat, que el 

(2) Miguel Primo de Rivera Orbaneja fou un militar que va 
ser designat cap de govern pel rei Alfons XIII, i que va gover-
nar Espanya de forma dictatorial del 1923 al 1930.

coneixement de l’existència d’aquesta �nca va donar 
peu a la seva adquisició, també després d’un llarg procés 
de selecció, amb la voluntat inicial d’establir-hi l’Escola 
Superior de Zootècnia, tot i que al �nal també es decidí 
habilitar-la com a granja escola, tan necessària per poder 
donar sortida a la demanda d’un escenari de pràctiques 
que permetés complementar els estudis teòrics que es 

portaven a terme a l’ESAB, així com a la part d’experi-
mentació i el camp de proves. Finalment, va ser a l’agost 
del 1921, en temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, 
enginyer industrial, economista i escriptor català que 
acabà sent diputat, ministre de Treball i alcalde de Barce-
lona, i amb l’objectiu principal de cobrir la part pràctica.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experimen-
tal. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia posat 
damunt la taula, però la majoria dels diputats es decanta-
ven per una �nca de Santa Coloma de Gramenet, atesa la 
seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De fet, la 
compra hagués estat feta si no arriba a ser per l’aleshores 
diputat Manuel Raventós, que donava ferm testimoni de 
les millors condicions de la Torre a causa de la seva major 
extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua de la �nca de 
Caldes de Montbui. En gran part, aquesta opinió era fruit 
del carteig constant i de la insistència provada de 
Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del municipi en 
aquell moment i que ho va ser en dues etapes, amb una 
vida molt lligada al municipi i el qual va utilitzar tots els 
recursos de què disposava per tal que la �nca elegida fos 
la Torre Marimon, conscient del que la vila termal s’hi 
jugava. El projecte es va desestimar, en gran manera a 
causa de la fundació de l’ESAB a Barcelona, que presidí el 
mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici dels anys vint, ja 
en temps de la Mancomunitat, que el coneixement de 
l’existència d’aquesta �nca va donar peu a la seva adqui-
sició, també després d’un llarg procés de selecció, amb la 
voluntat inicial d’establir-hi l’Escola Superior de Zootèc-
nia, tot i que al �nal també es decidí habilitar-la com a 
granja escola, tan necessària per poder donar sortida a la 
demanda d’un escenari de pràctiques que permetés 

complementar els estudis teòrics que es portaven a 
terme a l’ESAB, així com a la part d’experimentació i el 
camp de proves. Finalment, va ser a l’agost del 1921, en 
temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, enginyer indus-
trial, economista i escriptor català que acabà sent 
diputat, ministre de Treball i alcalde de Barcelona, i amb 
l’objectiu principal de cobrir la part pràctica dels estudis, 
quan es va acordar l’adquisició de la Torre per un preu de 
275.000 pessetes que s’havien de pagar a qui n’era 
propietari en aquell moment, Pere Matarrodona, tot i 
que al �nal aquest preu va ser rebaixat a causa del mal 
estat de la �nca i d’alguns desperfectes en l’edi�ci, així 
com per un seguit de càrregues no reconegudes en el 
seu moment pel propietari. Amb aquesta adquisició es 
va plantejar un canvi en el pla d’estudis, que ja havia 
aconseguit diferenciar els estudis de caràcter cientí�c i 
els de caràcter tècnic per tal d’assolir un major grau 
d’especialització, però ara, a més, ateses les opcions i el 
marge de maniobra pel que feia a les pràctiques, es 
modi�cà per incloure les estades estacionals a la Torre 
Marimon. Realment, però, no es va poder disposar de la 
�nca �ns l’any 1923, entre altres coses a causa de la mort 
del propietari de la �nca i perquè els seus hereus van 
tardar molt a indemnitzar els conreadors, però també 
per la manca d’adequació de la infraestructura. Quan 
això fou possible i com que ja s’havia decidit que els 
estudiants havien de passar un any complet a la Torre 
Marimon, feia falta una adaptació de la infraestructura 
per al règim de pensionat. L’objectiu era que les estades 
consistissin en pràctiques intensives per poder observar 
l’evolució del camp en un any natural. Val a dir que, a 
diferència de la majoria de granges escola d’aquells 
temps, la Torre Marimon no va ser habilitada per rehabili-
tar nois problemàtics mitjançant l’agricultura, sinó que 
era un centre destinat a l’agricultura i els agricultors. És 
sabut que durant el breu període en que funcionà la 
Mancomunitat, la seva obra va ser més rica en infraes-
tructures de comunicació i difusió de coneixements 
tècnics. L’exemple que aquí se’ns ofereix, la Torre 
Marimon, va ser una bona bene�ciària d’aquesta política.

Tot i el que s’havia projectat, el cop d’estat de Primo de 
Rivera (2) l’any 1923 va canviar en gran manera el que 
s’havia plani�cat. La Mancomunitat no va ser suprimida, 
però les seves atribucions van ser anul·lades a poc a poc 
i l’ESAB no en va quedar al marge, de manera que el nou 
pla d’estudis quedà sense aplicació. L’arribada d’aquesta 
etapa va portar la congelació -si no la total destrucció- 
dels avenços que la Mancomunitat havia portat a terme 
en els seus anys. La voluntat uniformadora i centralitza-
dora de Primo de Rivera deixava sense marge una políti-
ca agrària que havia volgut centrar-se en les necessitats 
reals del camp català i que havia apostat per la diferen-
ciació respecte de l’ensenyament agrari de l’Estat. Tot i 
que en un primer moment es va respectar l’existència de 
l’ESAB, poc tenia a veure amb la idea i el projecte iniciats 
per la Diputació de Prat de la Riba i, posteriorment, 
elaborats per la Mancomunitat, entre altres coses a 
causa de la forta «neteja» que es va fer en la plantilla de 
professorat. La Torre quedà relegada a ser una escola 
provincial, �ns al punt que va canviar el seu nom pel 
d’Escola Provincial d’Agricultura, i l’element modernitza-
dor quedà suprimit, així com la validesa dels títols que 
havien estat expedits durant els anys anteriors, des que 
l’escola s’havia posat en funcionament.

Pel que fa a la granja escola establerta a la Torre 
Marimon, com que al principi no estava condicionada 
només funcionava com a explotació agrícola, però amb 
les reformes que en aquells anys hi feren arquitectes 
com Joseph Boris Gensana i Lluís Planas i Calvet ja podia 
operar amb normalitat, de manera que el pla d’estudis 
del 1925, amb la Mancomunitat ja totalment suprimida i, 
per tant, amb l’escola sota el control de la Diputació, li 
atorgava la condició de centre de pràctiques, per a la 
qual havia estat pensada quan va ser adquirida, però es 
perdia el projecte de l’Escola Superior de Zootècnia. Es 
van abandonar projectes d’estudi, sense apro�tar ni tan 
sols els possibles resultats, i es va reduir la part d’investi-
gació del centre a zero. Pel que fa a l’Escola Provincial 
d’Agricultura en general, la situació de crisi, sobretot a 

causa de la inestabilitat laboral del professorat, es va 
reproduir també a la Torre Marimon, fet que es va traduir 
en una baixa quantitat de matrícules i d’activitat en 
general en aquells anys foscos, en què solia haver-hi no 
més de deu o quinze alumnes. De totes maneres, també 
s’ha de dir que durant la segona meitat de la dècada la 
Diputació va destinar molts diners a acabar de condicio-
nar del tot la �nca, sobretot per l’arquitecte calderí Josep 
Serracant; per exemple, es construïren la casa dels 
guardes i pavellons per als porcs i les vaques, es remode-
laren la bodega, un molí de vent i la sitja, i es reconstruí 
l’antiga capella de Sant Julià, originàriament d’estil 
romànic llombard. Finalment, Antoni Baixeras va ser qui 
es va encarregar de la majoria de les obres. Fins i tot l’any 
1930 el rei Alfons XIII va visitar les instal·lacions, en una 
mostra d’interès i per intentar projectar una sensació de 
recuperació. Aquell any s’establí a la Torre Marimon 
l’Escola Elemental d’Experts Agrícoles amb la voluntat 
de formar capatassos agrícoles, tot i que va acabar sent 
més un centre de rehabilitació social perquè la majoria 
dels alumnes que hi estudiaven becats provenien de la 
Casa de la Caritat, una institució religiosa i educativa de 
Barcelona que es feia càrrec de persones necessitades i 
en situació d’exclusió social. El cert és que des del 1927 i 
gràcies al nou dret d’expedició de títols amb reconeixe-
ment o�cial, l’Escola va experimentar una lleugera 
recuperació, si bé �ns a la Segona República no va 
recuperar l’estatus i el reconeixement que se li volgué 
donar en temps de la Mancomunitat.  

 
Un pastor i el seu ramat d’ovelles just a l’entrada principal 
de l’edi�ci, amb la famosa torre que va donar nom a la �nca 
just al darrere. Inicis del segle XX. Fons Asunción Zabala.
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Ens trobem en un context de canvi en l’agricultura 
catalana, del pas de les tècniques tradicionals a l’exercici 
de les pràctiques modernes, que va fer créixer la necessi-
tat de crear centres d’ensenyament agrícola. Va ser per 
això que a Catalunya les iniciatives pública i privada 
combinades van crear les condicions necessàries per 
disposar d’una cultura tècnica agrícola apropiada per 
modernitzar tot el sector i d’uns centres als quals els 
propietaris rurals van tenir la possibilitat d’enviar els seus 
�lls a estudiar agricultura, tot i que no va ser �ns més 
tard que els pagesos que veritablement treballaven la 
terra van tenir accés a aquests estudis.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experi-
mental. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia 
posat damunt la taula, però la majoria dels diputats es 
decantaven per una �nca de Santa Coloma de Grame-
net, atesa la seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De 
fet, la compra hagués estat feta si no arriba a ser per 
l’aleshores diputat Manuel Raventós, que donava ferm 
testimoni de les millors condicions de la Torre a causa de 
la seva major extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua 
de la �nca de Caldes de Montbui. En gran part, aquesta 
opinió era fruit del carteig constant i de la insistència 
provada de Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del 
municipi en aquell moment i que ho va ser en dues 
etapes, amb una vida molt lligada al municipi i el qual va 
utilitzar tots els recursos de què disposava per tal que la 
�nca elegida fos la Torre Marimon, conscient del que la 
vila termal s’hi jugava. El projecte es va desestimar, en 
gran manera a causa de la fundació de l’ESAB a Barcelo-
na, que presidí el mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici 
dels anys vint, ja en temps de la Mancomunitat, que el 

coneixement de l’existència d’aquesta �nca va donar 
peu a la seva adquisició, també després d’un llarg procés 
de selecció, amb la voluntat inicial d’establir-hi l’Escola 
Superior de Zootècnia, tot i que al �nal també es decidí 
habilitar-la com a granja escola, tan necessària per poder 
donar sortida a la demanda d’un escenari de pràctiques 
que permetés complementar els estudis teòrics que es 

portaven a terme a l’ESAB, així com a la part d’experi-
mentació i el camp de proves. Finalment, va ser a l’agost 
del 1921, en temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, 
enginyer industrial, economista i escriptor català que 
acabà sent diputat, ministre de Treball i alcalde de Barce-
lona, i amb l’objectiu principal de cobrir la part pràctica.

Va ser als anys vint quan l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona, emmarcada en una sèrie de projectes de 
millora i ampliació a causa del reduït espai que el centre 
tenia a l’edi�ci de l’Escola Industrial del carrer Urgell, va 
procedir a la compra dels terrenys de la Torre Marimon. 
No va ser una decisió ràpida i consensuada. Ja l’any 1907 
la Diputació s’havia plantejat la compra de terrenys i 
havia projectat la creació d’una granja escola experimen-
tal. La Torre Marimon era un dels noms que s’havia posat 
damunt la taula, però la majoria dels diputats es decanta-
ven per una �nca de Santa Coloma de Gramenet, atesa la 
seva major proximitat a la Ciutat Comtal. De fet, la 
compra hagués estat feta si no arriba a ser per l’aleshores 
diputat Manuel Raventós, que donava ferm testimoni de 
les millors condicions de la Torre a causa de la seva major 
extensió i de la qualitat del terreny i l’aigua de la �nca de 
Caldes de Montbui. En gran part, aquesta opinió era fruit 
del carteig constant i de la insistència provada de 
Francesc de Paula Torras i Sayol, alcalde del municipi en 
aquell moment i que ho va ser en dues etapes, amb una 
vida molt lligada al municipi i el qual va utilitzar tots els 
recursos de què disposava per tal que la �nca elegida fos 
la Torre Marimon, conscient del que la vila termal s’hi 
jugava. El projecte es va desestimar, en gran manera a 
causa de la fundació de l’ESAB a Barcelona, que presidí el 
mateix Raventós, i no va ser �ns a l’inici dels anys vint, ja 
en temps de la Mancomunitat, que el coneixement de 
l’existència d’aquesta �nca va donar peu a la seva adqui-
sició, també després d’un llarg procés de selecció, amb la 
voluntat inicial d’establir-hi l’Escola Superior de Zootèc-
nia, tot i que al �nal també es decidí habilitar-la com a 
granja escola, tan necessària per poder donar sortida a la 
demanda d’un escenari de pràctiques que permetés 

complementar els estudis teòrics que es portaven a 
terme a l’ESAB, així com a la part d’experimentació i el 
camp de proves. Finalment, va ser a l’agost del 1921, en 
temps de la direcció de Carles Pi i Sunyer, enginyer indus-
trial, economista i escriptor català que acabà sent 
diputat, ministre de Treball i alcalde de Barcelona, i amb 
l’objectiu principal de cobrir la part pràctica dels estudis, 
quan es va acordar l’adquisició de la Torre per un preu de 
275.000 pessetes que s’havien de pagar a qui n’era 
propietari en aquell moment, Pere Matarrodona, tot i 
que al �nal aquest preu va ser rebaixat a causa del mal 
estat de la �nca i d’alguns desperfectes en l’edi�ci, així 
com per un seguit de càrregues no reconegudes en el 
seu moment pel propietari. Amb aquesta adquisició es 
va plantejar un canvi en el pla d’estudis, que ja havia 
aconseguit diferenciar els estudis de caràcter cientí�c i 
els de caràcter tècnic per tal d’assolir un major grau 
d’especialització, però ara, a més, ateses les opcions i el 
marge de maniobra pel que feia a les pràctiques, es 
modi�cà per incloure les estades estacionals a la Torre 
Marimon. Realment, però, no es va poder disposar de la 
�nca �ns l’any 1923, entre altres coses a causa de la mort 
del propietari de la �nca i perquè els seus hereus van 
tardar molt a indemnitzar els conreadors, però també 
per la manca d’adequació de la infraestructura. Quan 
això fou possible i com que ja s’havia decidit que els 
estudiants havien de passar un any complet a la Torre 
Marimon, feia falta una adaptació de la infraestructura 
per al règim de pensionat. L’objectiu era que les estades 
consistissin en pràctiques intensives per poder observar 
l’evolució del camp en un any natural. Val a dir que, a 
diferència de la majoria de granges escola d’aquells 
temps, la Torre Marimon no va ser habilitada per rehabili-
tar nois problemàtics mitjançant l’agricultura, sinó que 
era un centre destinat a l’agricultura i els agricultors. És 
sabut que durant el breu període en que funcionà la 
Mancomunitat, la seva obra va ser més rica en infraes-
tructures de comunicació i difusió de coneixements 
tècnics. L’exemple que aquí se’ns ofereix, la Torre 
Marimon, va ser una bona bene�ciària d’aquesta política.

Tot i el que s’havia projectat, el cop d’estat de Primo de 
Rivera (2) l’any 1923 va canviar en gran manera el que 
s’havia plani�cat. La Mancomunitat no va ser suprimida, 
però les seves atribucions van ser anul·lades a poc a poc 
i l’ESAB no en va quedar al marge, de manera que el nou 
pla d’estudis quedà sense aplicació. L’arribada d’aquesta 
etapa va portar la congelació -si no la total destrucció- 
dels avenços que la Mancomunitat havia portat a terme 
en els seus anys. La voluntat uniformadora i centralitza-
dora de Primo de Rivera deixava sense marge una políti-
ca agrària que havia volgut centrar-se en les necessitats 
reals del camp català i que havia apostat per la diferen-
ciació respecte de l’ensenyament agrari de l’Estat. Tot i 
que en un primer moment es va respectar l’existència de 
l’ESAB, poc tenia a veure amb la idea i el projecte iniciats 
per la Diputació de Prat de la Riba i, posteriorment, 
elaborats per la Mancomunitat, entre altres coses a 
causa de la forta «neteja» que es va fer en la plantilla de 
professorat. La Torre quedà relegada a ser una escola 
provincial, �ns al punt que va canviar el seu nom pel 
d’Escola Provincial d’Agricultura, i l’element modernitza-
dor quedà suprimit, així com la validesa dels títols que 
havien estat expedits durant els anys anteriors, des que 
l’escola s’havia posat en funcionament.

Pel que fa a la granja escola establerta a la Torre 
Marimon, com que al principi no estava condicionada 
només funcionava com a explotació agrícola, però amb 
les reformes que en aquells anys hi feren arquitectes 
com Joseph Boris Gensana i Lluís Planas i Calvet ja podia 
operar amb normalitat, de manera que el pla d’estudis 
del 1925, amb la Mancomunitat ja totalment suprimida i, 
per tant, amb l’escola sota el control de la Diputació, li 
atorgava la condició de centre de pràctiques, per a la 
qual havia estat pensada quan va ser adquirida, però es 
perdia el projecte de l’Escola Superior de Zootècnia. Es 
van abandonar projectes d’estudi, sense apro�tar ni tan 
sols els possibles resultats, i es va reduir la part d’investi-
gació del centre a zero. Pel que fa a l’Escola Provincial 
d’Agricultura en general, la situació de crisi, sobretot a 

causa de la inestabilitat laboral del professorat, es va 
reproduir també a la Torre Marimon, fet que es va traduir 
en una baixa quantitat de matrícules i d’activitat en 
general en aquells anys foscos, en què solia haver-hi no 
més de deu o quinze alumnes. De totes maneres, també 
s’ha de dir que durant la segona meitat de la dècada la 
Diputació va destinar molts diners a acabar de condicio-
nar del tot la �nca, sobretot per l’arquitecte calderí Josep 
Serracant; per exemple, es construïren la casa dels 
guardes i pavellons per als porcs i les vaques, es remode-
laren la bodega, un molí de vent i la sitja, i es reconstruí 
l’antiga capella de Sant Julià, originàriament d’estil 
romànic llombard. Finalment, Antoni Baixeras va ser qui 
es va encarregar de la majoria de les obres. Fins i tot l’any 
1930 el rei Alfons XIII va visitar les instal·lacions, en una 
mostra d’interès i per intentar projectar una sensació de 
recuperació. Aquell any s’establí a la Torre Marimon 
l’Escola Elemental d’Experts Agrícoles amb la voluntat 
de formar capatassos agrícoles, tot i que va acabar sent 
més un centre de rehabilitació social perquè la majoria 
dels alumnes que hi estudiaven becats provenien de la 
Casa de la Caritat, una institució religiosa i educativa de 
Barcelona que es feia càrrec de persones necessitades i 
en situació d’exclusió social. El cert és que des del 1927 i 
gràcies al nou dret d’expedició de títols amb reconeixe-
ment o�cial, l’Escola va experimentar una lleugera 
recuperació, si bé �ns a la Segona República no va 
recuperar l’estatus i el reconeixement que se li volgué 
donar en temps de la Mancomunitat.  

 

Exemple d’ús de maquinària tirada per cavalls en una 
època en què l’adquisició de tractors encara estava força 
limitada i l’Escola no disposava de gaires. Anys 1920-1930. 
Fons Ramon Clotet.
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ELS AVENÇOS DURANT LA REPÚBLICA

Amb la caiguda de la dictadura, ja el 1930, i amb Joan 
Maluquer Viladot, antic diputat i jurista amb fortes 
conviccions catalanistes, presidint la Diputació, es van 
començar a fer passos en la mateixa direcció que quan es 
va formar la Mancomunitat. No va ser, però, �ns al 1931 
que, després d’una fase polèmica, sobretot per aspectes 
pressupostaris, no hi va tornar a haver una reorganitza-
ció e�cient per tornar a posar en marxa l’Escola d’Agri-
cultura tal com era originàriament. En restaurar-se 
l’Escola Superior d’Agricultura, simplement es van fer 
algunes modi�cacions al pla de pràctiques de la Torre 
Marimon: es van restaurar als seus llocs els professors 
que havien estat cessats per la dictadura i es va donar 
prioritat a organitzar immediatament l’Escola Superior, 
l’Escola Mitjana i l’Escola Pràctica d’Agricultura. Sota la 
direcció de Pere Rossell i Vilà, antic veterinari i polític 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el nou pla, del 
1932, considerava que la primera s’havia d’encarregar 
més del vessant cientí�c, mentre que les altres dues, 
establertes a la Torre Marimon, havien de tenir un caràc-
ter més aviat pràctic i de formació. Aquest nou impuls, 
junt amb l’ampliació de les titulacions de pèrit agrícola i 
capatàs agrícola per les escoles Mitjana i Pràctica, 
respectivament, que funcionaven de forma autònoma, 
va fer revifar i recordar el que havia estat la �nca, i l’any 
següent ja es van reconèixer les titulacions dels anys 
anteriors de pèrit i capatàs. A la Torre Marimon, l’Escola 
d’Agricultura va �xar en el seu pla d’estudis de fer-hi 
unes pràctiques de no menys de tres mesos.

Cal dir que els últims anys de la dictadura s’havien 
projectat dos centres d’ensenyament a la granja de 
Caldes de Montbui: l’Escola Elemental d’Experts Agríco-
les i l’Escola Domèstica de la Dona. La primera va arribar 
a funcionar, però la segona no. Amb la nova organitza-
ció, es va designar administrador tècnic Joan Salom 

Un treballador de la �nca amb un tractor amb arada als 
camps de la �nca. Anys 1920-1930. Fons Ramon Clotet.
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Calafell, enginyer agrícola que ja havia tingut aquest 
càrrec uns mesos durant la primera meitat dels convul-
sos anys vint, però que l’havia perdut amb l’arribada al 
poder de Primo de Rivera. L’explotació de la �nca estava 
condicionada a l’activitat pràctica que portés a terme 
qualsevol entitat que formés part del Centre d’Ensen-
yances i Pràctiques de la Diputació de Barcelona, però la 
intenció era que funcionés amb el model de granja 
escola. És per això que, en una etapa de marcat esplen-
dor cultural, la Torre Marimon va ser una peça important 
de la Catalunya republicana i la seva cultura, també en 
l’aspecte arquitectònic de la �nca, característic del segle 
xvi, amb sis nivells diferents d’altura, amb una escala 
principal realitzada amb volta catalana i una altra escala 
menor construïda amb el mateix sistema, tot amb planta 
rectangular, a l’estil d’una antiga masia catalana. 

Novament, el principal problema en aquesta etapa, a 
grans trets i com en temps de la Mancomunitat, va ser el 
reconeixement dels títols, ja que el Govern central de la 
República (3) es reservava el dret de concedir-los i, per 
tant, també les atribucions dels títols i la seva validesa, 
amb els condicionaments polítics que això pogués 
comportar. A través d’adaptacions del pla d’estudis es 
buscava crear les condicions perquè l’Estat lliurés als 
estudiants de l’Escola Superior d’Agricultura el títol 
d’enginyer agrònom. Les pressions de Madrid van impe-
dir que un decret de la Generalitat atorgués aquesta 
facultat i per sortir del pas el Govern català va traspassar 
del Departament d’Agricultura al de Cultura les escoles 
agrícoles de la Generalitat. Durant aquest període el 
descontentament entre l’alumnat era general.

(3) La Segona República Espanyola comprèn la major part dels anys trenta, després de la � del règim de Primo de Rivera i 
�ns al cop d’estat i posterior guerra civil que instaurà la dictadura franquista. Es caracteritzà per una important empenta 
democràtica i fou el segon període republicà a l’Estat espanyol, després del més breu que tingué lloc a la segona meitat del 
segle XIX.

Exhibició de porcs durant un acte organitzat a la �nca. Inicis dels anys 1930. Fons Ramon Clotet.



15

Un cop assentat el nou pla pel que feia a l’organització, 
era evident que el procés de descentralització, amb la 
construcció de més escoles agrícoles, tindria continuïtat 
atès el bon precedent de la Torre Marimon. Amb la nova 
Escola Mitjana d’Agricultura, els estudis de pèrit agrícola 
(el grau de tècnic agrícola en temps de la Mancomunitat) 
van ser incentivats, en una clara mostra d’interès per 
part de la Generalitat. A l’hora d’elegir el professorat, es 
prioritzava els enginyers que haguessin estudiat a 
l’Escola Superior d’Agricultura. En règim d’internat, els 
alumnes, que ingressaven després de passar una prova 
escrita, estudiaven i convivien en una explotació agríco-
la modèlica, a vegades �ns i tot becats, i durant les 
vacances es podien quedar o podien marxar. Amb 
aquesta important aportació en beques i subsidis, tan 
característica del període republicà, es buscava trencar 
la tendència de l’«escola dels hereus», a la qual famílies 
benestants enviaven els seus �lls a estudiar, i fer dels 
estudis agrònoms quelcom molt més proper. S’hi ingres-
sava amb setze anys i els estudis de l’Escola Mitjana 
d’Agricultura duraven dos cursos i els de l’Escola Pràctica 
d’Agricultura en duraven un. Ambdues escoles sumaven 
una vintena d’alumnes convivint a la �nca cada any, fet 
que donava certa regularitat al projecte de la Generali-
tat. El curs 1935-1936 el nombre d’estudiants va 
començar a disminuir i es va decidir incloure un curs 
preparatori. La Generalitat havia aconseguit el propòsit 
de tenir escoles agrícoles pròpies, idea que va adoptar 
de la Mancomunitat, i en el cas de la Torre Marimon va 
aconseguir convertir-la en un centre modèlic de forma-
ció de tècnics agrícoles de grau mitjà i de tipus profes-
sional.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, la política que la Generali-
tat portava a terme a la rereguarda va afavorir l’ensenya-
ment agrícola, que mitjançant el Pla General d’Ensenya-
ment Agrícola, sota la direcció de Ferran Paladella, antic 
empleat de l’Instituto Geográ�co i professor de topogra-
�a i cadastre, volia aconseguir un increment del nombre 
de persones amb preparació tècnica i professional. 

Formalment no hi va haver molts canvis i va continuar la 
divisió entre l’Escola Superior d’Agricultura, l’Escola 
Mitjana d’Agricultura i l’Escola Pràctica d’Agricultura. El 
que va canviar -o, més ben dit, el que es va radicalitzar- 
va ser l’increment del marge de classes socials que es 
volien incloure en el projecte d’ensenyament en forma 
de més beques i ajudes. El Pla també mantenia la idea de 
crear altres escoles pràctiques al llarg del territori 
seguint el model de la Torre Marimon, però, de set 
projectades, només se’n feren tres. Amb el sempre 
complicat tema de la validesa dels títols, aquest últim pla 
considerava que els titulats poguessin operar a Catalun-
ya en qualsevol lloc de treball que pogués ocupar un 
titulat a les escoles o�cials de l’Estat. La seva aplicació, 
però, va ser parcial, cosa que no lleva importància a un 
pla tan ambiciós en un moment tan complicat. 

Un grup d’alumnes de les primeres promocions amb el 
professor Josep Maria Clotet i Vila (al centre). Anys 
1920-1930. Fons Asunción Zabala.
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Davant una situació de guerra com la d’aleshores, les 
classes a l’Escola Superior d’Agricultura pràcticament es 
van paralitzar, tot i que les portes no es van tancar mai 
per intentar aparentar certa normalitat. La mobilització 
al front, atesa l’obligatorietat de les lleves, tant de 
professors com d’estudiants, no deixava de ser una 
afectació important per al desenvolupament normal. 
Tot i això, a l’Escola Mitjana d’Agricultura, a la Torre 
Marimon, va continuar havent-hi una certa normalitat 
tot i l’esclat de la guerra. Les ajudes econòmiques es van 
centrar en el fet que els estudiants poguessin acabar els 
seus estudis, per al qual cosa es va arribar al punt que la 
majoria dels alumnes rebien subsidis. Tot i això, molts 
estudiants van abandonar els estudis en circular 
informacions que apuntaven que ells serien els primers a 
ser enviats al front a causa dels seus coneixements de 
topogra�a. Aquesta tendència a la disminució de matri-
culats va ser progressiva. No obstant això, hi havia la 
intenció que els estudiants continuessin vivint a la Torre 
Marimon per fer les feines agrícoles de la granja que hi 
havia instal·lada. Davant una situació tan adversa, el 
projecte d’instal·lar altres escoles seguint el model de la 

Imatge de l’edi�ci des de la part posterior, després de la 
seva restauració. Anys 1920-1930. Fons Asunción Zabala.

Treballadors a la part frontal de l’edi�ci. Inicis dels anys 
1930. Fons Ramon Clotet.

de Caldes va patir severes di�cultats i directament la 
majoria ni tan sols van començar a funcionar. Tot i 
l’aspecte de normalitat que s’havia intentat projectar, el 
curs 1938-1939 a la Torre Marimon ni tan sols es va 
arribar a iniciar. També tenim constància que durant la 
guerra la �nca va funcionar com a escola de carabiners, 
la qual se serví del règim de pensionat per mantenir el 
regiment �ns gairebé el �nal de la guerra, així com del 
traspàs dels afers de les escoles directament de la Gene-
ralitat a la Torre l’any 1937, ja que era un moment força 
crític per al desenvolupament del con�icte. També 
tenim constància de la celebració del Congrés Interna-
cional de Camping Clubs, dins de l’XI Campament Gene-
ral de Catalunya, que tingué lloc a la �nca de l’1 al 7 de 
juny de 1936, poc abans d’iniciar-se el con�icte. Tot 
apunta que es tractava d’uns campaments excursionis-
tes en els quals hi prenien part els guies excursionistes i 
minyons de muntanya, així com col·lectius que venien 
d’altres països i que pernoctaren a la pineda de la �nca. 
Igualment, cal dir que les estades de grups de colònies ja 
eren freqüents a la Torre Marimon durant els anys de la 
República.
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Portada del Diario de 
Barcelona del 20 de 
novembre de 1952, on es 
publica un reportatge amb 
motiu de la celebració de 
les noces d’argent de 
l’Escola d’Agricultura. Fons 
Ramon Clotet.
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ELS ANYS DEL FRANQUISME

Amb l’arribada de la dictadura del general Franco, (4) les 
funcions provincials de la Diputació van ser reconstruï-
des per Antonio Maria Simarro Puig, advocat afecte al 
règim i el qual havia ocupat provisionalment l’alcaldia de 
Barcelona. Així, l’ESAB no va tardar a reprendre les seves 
activitats i no va resultat gaire afectada pel procés de 
depuració. Amb l’Escola sota la direcció de Joan Àngel i 
Genís, lleial al règim i vinculat al món agrari i a l’ensenya-
ment, les primeres assignacions econòmiques foren 
pobres, però el fet que la guerra hagués respectat força 
les instal·lacions, sobretot pel que fa al material de 
pràctiques, va facilitar la represa de l’activitat docent. Tot 
i això, l’Escola no tenia un reconeixement o�cial ple i 
actuava com un centre universitari de grau mitjà, 
formant pèrits agrícoles, per això adoptà el nom 
d’Escuela de Péritos Agrícolas y Especialidades Agrope-
cuarias i, anys després, el d’Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola y de Especialidades Agropecuarias de Barcelo-
na; és a dir, suprimint sempre l’històric terme Superior. 
Seguint els plans de l’Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid i com que era necessa-
ri que els títols fossin convalidats per professors d’allà, el 
centre es va instal·lar en una rutina i una pèrdua progres-
siva d’importància dins de la Diputació que durà �ns a 
�nals dels anys seixanta, quan els canvis socials emmar-
cats en el moviment universitari d’abast europeu que 
tingué el punt culminant el maig del 1968 (5) van sacse-
jar l’escenari, també al centre de Barcelona. A partir del 
traspàs a la Secció d’Educació es va iniciar un distancia-
ment entre l’Escola i la �nca de la Torre Marimon, així 
com amb els Serveis Tècnics d’Agricultura de la Diputa-
ció, els quals van romandre al Negociat d’Agricultura. A 
inicis dels anys setanta es va produir un acostament a la 
Universitat Politècnica de Barcelona que derivà en la 
integració de l’Escola a aquesta universitat l’any 1976, tot 
i que en un principi es va plantejar l’adscripció a la 

(4) Francisco Franco Bahamonde, militar responsable de 
conspirar per enderrocar la Segona República, es va 
autoproclamar cap d’estat, amb el suport de la majoria del 
bàndol colpista, quan la rebel·lió militar va triomfar. La 
dictadura franquista va durar des del 1939 �ns al 1975.

(5) Període de fort descontentament social, que va afectar 
sobretot el món estudiantil i que va sorgir a França, des d’on 
s’expandí després per tot Europa per l’efecte contagi. Tot i 
que a París va precipitar la caiguda del govern, la seva 
afectació al règim franquista va ser molt menor.

Universitat Autònoma de Barcelona. I, un cop més, es 
canvià el nom i l’Escola va passar a dir-se Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 

Imatge de la part posterior de l’edi�ci. Anys 1950. Fons 
Jaume Vinyals i Rovira.
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Pel que fa a la Torre Marimon, aquesta etapa de la 
història signi�cà un abans i un després en la seva relació 
amb l’Escola de Barcelona des que es començaren a 
impartir els estudis d’expert agrícola el 1939, per tant, 
reprenent l’activitat. Alguns professors de l’etapa 
republicana, tot i la repressió, van poder tornar, mentre 
que d’altres, com Àngel Serra i Pla, que havia tancat 
físicament l’Escola en el moment de l’ocupació i en va 
conservar molt material i abundant informació, van tenir 
l’opció de fer-ho però mai no ho van dur a terme. A partir 
d’aleshores la granja escola quedà adscrita als Serveis 
Tècnics d’Agricultura, fet que trencava un model que 
pervivia des de la fundació del centre a la �nca, si bé el 
1944 l’Escola se separà també d’aquests. L’únic lligam 
que perdurava era la necessitat que els alumnes de 
l’Escola de Barcelona fessin allà les pràctiques. La  previ-
sió era de fer-hi una estada de pràctiques d’un trimestre 
participant en les feines agrícoles de la temporada.

Tot i l’extensió considerable dels camps de la Torre 
Marimon, l’any 1956 es va fer palesa la necessitat de 
comprar una altra �nca per cobrir la demanda de pràcti-
ques, en part a causa de les activitats que també hi realit-
zaven els Serveis Tècnics d’Agricultura i el Servei Forestal 
de la Diputació. Arribà un punt, a més, que era impossi-
ble allotjar tots els alumnes en règim de pensionat, ja 
que es disposava només de dotze habitacions dobles 
(que per necessitat s’arribaren a fer triples) i, a més, 
s’havia de destinar un espai per a les residències del 
director i d’alguns professors, per la qual cosa les pràcti-
ques molts cops acabaren consistint en viatges a la �nca 
d’un sol dia, amb el consegüent augment de la despesa 
en viatges a Caldes per a les classes. Tot i que es pressio-
nava perquè el tema del pensionat es resolgués amb una 
ampliació, durant el franquisme no es va fer cap millora 
en aquest sentit. Fora ja el nom d’Escola Mitjana d’Agri-
cultura, la Torre Marimon passà a anomenar-se Granja 
Experimental primer i Escola de Capatassos Agrícoles 
després, molt diferenciada de l’escola de pèrits a Barce-
lona. L’any 1958, quan l’Escola se separà de l’explotació 

agrícola, també és quan es començaren a impartir els 
estudis per a la titulació de capatàs agrícola, en substitu-
ció dels antics estudis d’expert agrícola, cosa que 
comportà un augment destacable del nombre total de 
matriculats, que va passar d’una vintena llarga a gairebé 
vuitanta, en part perquè els nous estudis es feien en dos 
anys i en part perquè també s’oferia l’especialitat de 
bodeguer, ja de cara al 1967, cosa que va fer que l’escola 
s’acabés de consolidar.

També fou en aquest període quan va néixer la �gura del 
cap d’explotació, amb la qual es remarcava la diferencia-
ció entre l’Escola i la �nca, així com la del professor, o 
monitor, de pràctiques, per tal d’ordenar millor les feines 
del dia i compatibilitzar-les amb la disponibilitat dels 
estudiants. De fet, el monitor de pràctiques solia ser un 
antic estudiant. Es mantingué el règim de pensionat per 
a aquests estudiants, molts d’ells becats, provinents de 
famílies tradicionals de pagès i els quals s’iniciaven al 
centre amb només quinze anys. En un moment en què 
l’agricultura catalana perillava i podia entrar en crisi, 
aquesta manera de formar estudiants de famílies menys 
acomodades signi�cava un intent de salvar la situació i 
aconseguir una certa renovació. La Diputació hi estava 
especialment interessada, ja que es tractava d’un centre 
prestigiós, caracteritzat per l’ordre i la disciplina, i amb 
caràcter d’excel·lència. Aquesta etapa s’inicià amb 
professors com Josep Maria Clotet, Camil Torras i Joan 
Montsalvatge. 
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Fulletó i pòster informatiu dels cursos d’expert agrícola que es començaren a impartir a la Torre Marimon en el període 
franquista. Anys 1940-1950. Fons Asunción Zabala.

Pàgina següent: Entrevista realitzada a Josep Maria Clotet i 
Vila, que en aquell moment era el director de l’Escola d’Agri-
cultura, amb motiu de les noces d’argent de la institució. 
Inicis dels anys 1950. Fons Ramon Clotet.
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Arada tirada per cavalls llaurant els camps de la part posterior de l’edi�ci. Anys 1950. Fons Joan Montsalvatge Altimira.
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Classe pràctica al taller de maquinària de la �nca. Anys 1950.
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Treballador de la �nca sembrant. Anys 1950. Fons Joan 
Montsalvatge Altimira.
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

- Mecanisme de transport durant una classe pràctica al 
camp. Anys 1950. Fons Jaume Vinyals i Rovira.
- Imatge de l’interior de la bodega de l’edi�ci. Anys 
1950-1960.
- Alumnes amb animals de la granja.
- Classe pràctica d’apicultura. Anys 1950. Fons Asunción 
Zabala.
- Interior d’un laboratori de l’Escola. Anys 1950-1960. Fons 
Asunción Zabala.
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Aquesta titulació o�cial incloïa un viatge de �nal d’estu-
dis, normalment a diferents explotacions d’Espanya. No 
podem obviar tampoc la continuïtat en el desenvolupa-
ment i la investigació que es van poder portar a terme 
durant aquest període, si bé aquesta darrera realment 
venia de l’escola de Barcelona, que simplement utilitza-
va la infraestructura de la Torre Marimon per a portar a 
terme les seves proves. Val com a referència l’activitat 
que l’enginyer agrònom expert en millora genètica i 
també reconegut excursionista Josep Maria Soler i Coll 
va dur a terme en la postguerra immediata (tot i que ja 
l’havia iniciat en temps de la República), període caracte-
ritzat precisament per la falta d’aliments. Soler va impor-
tar un blat experimental d’Itàlia i en va extreure una 
variant més resistent a la pluja gràcies a la seva reduïda 
alçada, varietat que tenim a la Torre Marimon com a 
testimoni de les seves proves i experiments, que no van 
sortir a la llum �ns anys després. És una mostra, al cap i a 
la �, del que ha estat l’element més característic històri-
cament de les investigacions fetes en aquesta �nca: el 
blat, junt amb els arbres fruiters. En aquest període 
també es va potenciar l’elaboració de vins, cava i conyac. 
Foren anys en què, un cop superat l’aïllament propi dels 
primers anys del règim, els contactes internacionals es 
van potenciar, amb estudiants enviats a fora i la rebuda 
d’estudiants americans i europeus mitjançant diferents 
convenis de col·laboració. Un dels països amb el qual el 
contacte va ser més continuat i productiu fou Itàlia, 
atesa la similitud de les característiques ambientals i 
l’agricultura en els dos països. També cal destacar en 
aquell temps algunes reformes, adaptacions i millores 
arquitectòniques destacables. L’any 1943 s’adaptà una 
part de l’edi�ci per fer-hi una biblioteca, i posteriorment 
s’hi instal·laren un laboratori i noves aules. També l’any 
1958 es millorà el camp de futbol, que datava del temps 
de la República, i s’adequaren una sala per a la projecció 
de pel·lícules de cinema, una pista poliesportiva i una 
sala amb televisor. D’altra banda, tingué lloc una adquisi-
ció important de nova maquinària.

Pàgina anterior: Inici i itinerari del viatge de � 
d’estudis del curs 1953-1954. Fons Ramon Clotet.
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D’aquest període data també l’inici de la participació de 
l’escola al tradicional concurs de carrosses de Sant 
Antoni, on acostumava a endur-se el primer premi. 
També és el període en què s’inicià l’elaboració dels 
comunicats meteorològics d’àmbit local des de la �nca, 
concretament des de l’any 1942. Es va començar a donar 
informació de les temperatures màxima i mínima, així 
com de les precipitacions. També en aquest període es 
feren a la �nca de la Torre Marimon concursos tant de 
ramaderia com de conreu, el més representatiu dels 
quals, de caràcter anual, era el de posta d’ous, amb 
diferents races de gallines característiques de Catalunya 
i de la resta de l’Estat. I s’hi organitzaven altres activitats, 
com els campaments, que ja s’havien iniciat en temps de 
la República. Pel que fa als actes institucionals, el més 
signi�catiu del període va ser el que va commemorar les 
noces de plata del centre, que tingueren lloc el 1952, fet 
que constata que, en aquell context, es considerava 
l’inici de l’escola al 1927. Personalitats com el president 
de la Diputació i el governador civil, entre d’altres, 
assistiren als diferents actes que tingueren lloc aquell dia 
(missa, parlaments, dinar...). 

Exemples de la participació de l’Escola al concurs de 
carrosses de Sant Antoni. Anys 1950-1960.

Celebració del IV Rallye-Congrés Internacional de Camping 
Clubs el 1936. Fons Alba Serra Feu i Francesc Serra Feu.
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Jornades esportives al camp de futbol de la �nca. Anys 1950-1960. Fons Joan Montsalvatge Altimira.
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No va ser �ns al 1976 que, en quedar adscrita a la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona, l’Escola es deslligà de 
Madrid i inicià un procés de molts canvis que comporta-
ren un allunyament gradual de la Diputació, com a pas 
necessari per integrar-se al món universitari, i la simbòli-
ca recuperació del nom d’Escola Superior d’Agricultura. 
Davant del projecte municipalista de la Diputació, 
traspassar un centre com aquest era gairebé una neces-
sitat, però això no signi�cava que fos un procés fàcil. 
Foren temps de problemes organitzatius dels quals la 
Torre Marimon no quedà al marge.

A partir del 1978 es pogué utilitzar una part de la Torre 
Marimon com a granja de porcs i fer pràctiques de 
conreus herbacis en una parcel·la. Es posà � així al 
bloqueig que patia la �nca, que en el tardofranquisme 
(6) va estar a punt de desaparèixer com a escola, atesa la 
falta d’a�uència d’alumnes i la manca d’interès en uns 
estudis pràcticament caducs en el temps. Arribat el 
règim constitucional, la tendència va ser diversi�car els 
recintes on es poguessin fer pràctiques, a part del de la 
Torre Marimon, centre que seguí funcionant com a 
referència per la seva polivalència de pràctiques i 
conreus. Amb la incorporació dels estudis de formació 
professional en els municipis, a la Torre Marimon es 
començaren a impartir els de primer i segon grau de 
l’especialitat agropecuària, els d’indústries alimentaries 
el 1980 i un any després els estudis d’apicultor. En tots 

L’ETAPA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Pàgina anterior: Fulletó informatiu dels cursos postuniversi-
taris que es realitzaven a les instal·lacions de l’Escola quan 
en aquesta ja s’impartia la formació professional. Anys 1980. 
Fons Asunción Zabala.

Fulletó informatiu dels estudis de formació professional que 
es començaren a impartir a la Torre Marimon amb l’arribada 
de la democràcia. Anys 1980. Fons Asunción Zabala.

aquests àmbits, la Torre Marimon va arribar a ser un 
centre pioner a Catalunya i va assolir una importància 
cabdal. També s’hi solien portar a terme cursets de diver-
sos dies sobre agricultura biològica i altres temàtiques 
relacionades amb la modernització del sector i la forma-
ció contínua. Amb l’aparició d’aquests nous estudis 
quedava remarcada la dualitat entre administracions: la 
Diputació aportava els recursos i la Generalitat, ara amb 
noves competències, marcava els plans d’estudis. A 
banda d’algun enfrontament per aquest fet, també hi 
havia dualitat dintre del mateix centre entre l’Escola 
pròpiament dita i l’explotació agrícola, que com a tal 
també originava algun problema perquè en els últims 
anys la Diputació havia estat força interessada a incenti-
var la producció, fet que podia anar en detriment de la 
qualitat de l’educació i que no deixava de generar el risc 
de competència deslleial amb els agricultors de la zona, 
que sí que es dedicaven de forma completa a la produc-
ció i l’explotació de les seves terres. Però el cert és que 
l’explotació necessitava els estudiants per portar a 
terme les feines del camp i, a la vegada, el centre neces-
sitava l’explotació per portar a terme les pràctiques, i 
s’establí així una relació de simbiosi.

Aquest període també es caracteritzà pel fort creixe-
ment que experimentà l’Escola, que passà de tenir 
algunes desenes d’alumnes en el tardofranquisme a 
arribar al centenar. Igualment hi hagué un augment 
notable del nombre de treballadors i una aposta clara 
per la millora de les instal·lacions i la maquinària, cosa 
que es va poder fer gràcies a una injecció de capital 
important per part de la Diputació. Val a dir que el princi-

pi d’aquest creixement, amb Jordi Romeva, enginyer 
agrícola de dilatada trajectòria a tot l’Estat, com a direc-
tor del centre, es va traduir sobretot en el camp de l’edu-
cació més que no pas en el de la investigació. També van 
ser uns anys en què es va incentivar l’aproximació al 
municipi de Caldes de Montbui. La represa de la Fira 
Agrícola, que no es feia des del 1936, n’és un bon exem-
ple, tot i que amb el temps la Fira de Granollers acabà 
acaparant més atenció i aconseguí menjar-se la de 
Caldes. El 1989 es va modi�car el conveni entre l’ESAB i la 
Diputació sobre l’ús de la Torre Marimon, que ja que feia 
anys que no pertanyia directament a l’Escola i volia si 
més no optar per la secció de la gestió. Novament vincu-
lada a l’ESAB, la �nca va perdre l’orientació productivista 
que havia anat agafant i va passar a cobrir objectius 
docents i experimentals. El personal que es va assignar a 
la Torre Marimon va entrar a formar part de la plantilla de 
l’ESAB com a personal adscrit. Durant aquest temps 
continuaren les adaptacions i les millores, com ara la 
connexió de l’estació agrometeorològica a la xarxa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la connexió a la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Caldes de Montbui i la contrac-
tació d’electricitat per al laboratori de camp. 
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No va ser �ns al 1976 que, en quedar adscrita a la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona, l’Escola es deslligà de 
Madrid i inicià un procés de molts canvis que comporta-
ren un allunyament gradual de la Diputació, com a pas 
necessari per integrar-se al món universitari, i la simbòli-
ca recuperació del nom d’Escola Superior d’Agricultura. 
Davant del projecte municipalista de la Diputació, 
traspassar un centre com aquest era gairebé una neces-
sitat, però això no signi�cava que fos un procés fàcil. 
Foren temps de problemes organitzatius dels quals la 
Torre Marimon no quedà al marge.

A partir del 1978 es pogué utilitzar una part de la Torre 
Marimon com a granja de porcs i fer pràctiques de 
conreus herbacis en una parcel·la. Es posà � així al 
bloqueig que patia la �nca, que en el tardofranquisme 
(6) va estar a punt de desaparèixer com a escola, atesa la 
falta d’a�uència d’alumnes i la manca d’interès en uns 
estudis pràcticament caducs en el temps. Arribat el 
règim constitucional, la tendència va ser diversi�car els 
recintes on es poguessin fer pràctiques, a part del de la 
Torre Marimon, centre que seguí funcionant com a 
referència per la seva polivalència de pràctiques i 
conreus. Amb la incorporació dels estudis de formació 
professional en els municipis, a la Torre Marimon es 
començaren a impartir els de primer i segon grau de 
l’especialitat agropecuària, els d’indústries alimentaries 
el 1980 i un any després els estudis d’apicultor. En tots 

(6) Anomenem tardofranquisme el període comprès entre 
els anys 1969 i 1975 en el qual el règim s’esgotava, en un 
entorn de democràcies europees, i que va ser precedit per 
una etapa de reformes econòmiques que propiciaren el 
creixement i el canvi socials.

aquests àmbits, la Torre Marimon va arribar a ser un 
centre pioner a Catalunya i va assolir una importància 
cabdal. També s’hi solien portar a terme cursets de diver-
sos dies sobre agricultura biològica i altres temàtiques 
relacionades amb la modernització del sector i la forma-
ció contínua. Amb l’aparició d’aquests nous estudis 
quedava remarcada la dualitat entre administracions: la 
Diputació aportava els recursos i la Generalitat, ara amb 
noves competències, marcava els plans d’estudis. A 
banda d’algun enfrontament per aquest fet, també hi 
havia dualitat dintre del mateix centre entre l’Escola 
pròpiament dita i l’explotació agrícola, que com a tal 
també originava algun problema perquè en els últims 
anys la Diputació havia estat força interessada a incenti-
var la producció, fet que podia anar en detriment de la 
qualitat de l’educació i que no deixava de generar el risc 
de competència deslleial amb els agricultors de la zona, 
que sí que es dedicaven de forma completa a la produc-
ció i l’explotació de les seves terres. Però el cert és que 
l’explotació necessitava els estudiants per portar a 
terme les feines del camp i, a la vegada, el centre neces-
sitava l’explotació per portar a terme les pràctiques, i 
s’establí així una relació de simbiosi.

Aquest període també es caracteritzà pel fort creixe-
ment que experimentà l’Escola, que passà de tenir 
algunes desenes d’alumnes en el tardofranquisme a 
arribar al centenar. Igualment hi hagué un augment 
notable del nombre de treballadors i una aposta clara 
per la millora de les instal·lacions i la maquinària, cosa 
que es va poder fer gràcies a una injecció de capital 
important per part de la Diputació. Val a dir que el princi-

Claustre de professors dels anys 1990 i 1995. Fons Pepe 
Beunza.

pi d’aquest creixement, amb Jordi Romeva, enginyer 
agrícola de dilatada trajectòria a tot l’Estat, com a direc-
tor del centre, es va traduir sobretot en el camp de l’edu-
cació més que no pas en el de la investigació. També van 
ser uns anys en què es va incentivar l’aproximació al 
municipi de Caldes de Montbui. La represa de la Fira 
Agrícola, que no es feia des del 1936, n’és un bon exem-
ple, tot i que amb el temps la Fira de Granollers acabà 
acaparant més atenció i aconseguí menjar-se la de 
Caldes. El 1989 es va modi�car el conveni entre l’ESAB i la 
Diputació sobre l’ús de la Torre Marimon, que ja que feia 
anys que no pertanyia directament a l’Escola i volia si 
més no optar per la secció de la gestió. Novament vincu-
lada a l’ESAB, la �nca va perdre l’orientació productivista 
que havia anat agafant i va passar a cobrir objectius 
docents i experimentals. El personal que es va assignar a 
la Torre Marimon va entrar a formar part de la plantilla de 
l’ESAB com a personal adscrit. Durant aquest temps 
continuaren les adaptacions i les millores, com ara la 
connexió de l’estació agrometeorològica a la xarxa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la connexió a la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Caldes de Montbui i la contrac-
tació d’electricitat per al laboratori de camp. 
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No va ser �ns al 1976 que, en quedar adscrita a la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona, l’Escola es deslligà de 
Madrid i inicià un procés de molts canvis que comporta-
ren un allunyament gradual de la Diputació, com a pas 
necessari per integrar-se al món universitari, i la simbòli-
ca recuperació del nom d’Escola Superior d’Agricultura. 
Davant del projecte municipalista de la Diputació, 
traspassar un centre com aquest era gairebé una neces-
sitat, però això no signi�cava que fos un procés fàcil. 
Foren temps de problemes organitzatius dels quals la 
Torre Marimon no quedà al marge.

A partir del 1978 es pogué utilitzar una part de la Torre 
Marimon com a granja de porcs i fer pràctiques de 
conreus herbacis en una parcel·la. Es posà � així al 
bloqueig que patia la �nca, que en el tardofranquisme 
(6) va estar a punt de desaparèixer com a escola, atesa la 
falta d’a�uència d’alumnes i la manca d’interès en uns 
estudis pràcticament caducs en el temps. Arribat el 
règim constitucional, la tendència va ser diversi�car els 
recintes on es poguessin fer pràctiques, a part del de la 
Torre Marimon, centre que seguí funcionant com a 
referència per la seva polivalència de pràctiques i 
conreus. Amb la incorporació dels estudis de formació 
professional en els municipis, a la Torre Marimon es 
començaren a impartir els de primer i segon grau de 
l’especialitat agropecuària, els d’indústries alimentaries 
el 1980 i un any després els estudis d’apicultor. En tots 

aquests àmbits, la Torre Marimon va arribar a ser un 
centre pioner a Catalunya i va assolir una importància 
cabdal. També s’hi solien portar a terme cursets de diver-
sos dies sobre agricultura biològica i altres temàtiques 
relacionades amb la modernització del sector i la forma-
ció contínua. Amb l’aparició d’aquests nous estudis 
quedava remarcada la dualitat entre administracions: la 
Diputació aportava els recursos i la Generalitat, ara amb 
noves competències, marcava els plans d’estudis. A 
banda d’algun enfrontament per aquest fet, també hi 
havia dualitat dintre del mateix centre entre l’Escola 
pròpiament dita i l’explotació agrícola, que com a tal 
també originava algun problema perquè en els últims 
anys la Diputació havia estat força interessada a incenti-
var la producció, fet que podia anar en detriment de la 
qualitat de l’educació i que no deixava de generar el risc 
de competència deslleial amb els agricultors de la zona, 
que sí que es dedicaven de forma completa a la produc-
ció i l’explotació de les seves terres. Però el cert és que 
l’explotació necessitava els estudiants per portar a 
terme les feines del camp i, a la vegada, el centre neces-
sitava l’explotació per portar a terme les pràctiques, i 
s’establí així una relació de simbiosi.

Aquest període també es caracteritzà pel fort creixe-
ment que experimentà l’Escola, que passà de tenir 
algunes desenes d’alumnes en el tardofranquisme a 
arribar al centenar. Igualment hi hagué un augment 
notable del nombre de treballadors i una aposta clara 
per la millora de les instal·lacions i la maquinària, cosa 
que es va poder fer gràcies a una injecció de capital 
important per part de la Diputació. Val a dir que el princi-

pi d’aquest creixement, amb Jordi Romeva, enginyer 
agrícola de dilatada trajectòria a tot l’Estat, com a direc-
tor del centre, es va traduir sobretot en el camp de l’edu-
cació més que no pas en el de la investigació. També van 
ser uns anys en què es va incentivar l’aproximació al 
municipi de Caldes de Montbui. La represa de la Fira 
Agrícola, que no es feia des del 1936, n’és un bon exem-
ple, tot i que amb el temps la Fira de Granollers acabà 
acaparant més atenció i aconseguí menjar-se la de 
Caldes. El 1989 es va modi�car el conveni entre l’ESAB i la 
Diputació sobre l’ús de la Torre Marimon, que ja que feia 
anys que no pertanyia directament a l’Escola i volia si 
més no optar per la secció de la gestió. Novament vincu-
lada a l’ESAB, la �nca va perdre l’orientació productivista 
que havia anat agafant i va passar a cobrir objectius 
docents i experimentals. El personal que es va assignar a 
la Torre Marimon va entrar a formar part de la plantilla de 
l’ESAB com a personal adscrit. Durant aquest temps 
continuaren les adaptacions i les millores, com ara la 
connexió de l’estació agrometeorològica a la xarxa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la connexió a la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Caldes de Montbui i la contrac-
tació d’electricitat per al laboratori de camp. 
  

Classe pràctica a l’exterior de l’edi�ci. Anys 1990. Fons Núria Martínez.
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No va ser �ns al 1976 que, en quedar adscrita a la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona, l’Escola es deslligà de 
Madrid i inicià un procés de molts canvis que comporta-
ren un allunyament gradual de la Diputació, com a pas 
necessari per integrar-se al món universitari, i la simbòli-
ca recuperació del nom d’Escola Superior d’Agricultura. 
Davant del projecte municipalista de la Diputació, 
traspassar un centre com aquest era gairebé una neces-
sitat, però això no signi�cava que fos un procés fàcil. 
Foren temps de problemes organitzatius dels quals la 
Torre Marimon no quedà al marge.

A partir del 1978 es pogué utilitzar una part de la Torre 
Marimon com a granja de porcs i fer pràctiques de 
conreus herbacis en una parcel·la. Es posà � així al 
bloqueig que patia la �nca, que en el tardofranquisme 
(6) va estar a punt de desaparèixer com a escola, atesa la 
falta d’a�uència d’alumnes i la manca d’interès en uns 
estudis pràcticament caducs en el temps. Arribat el 
règim constitucional, la tendència va ser diversi�car els 
recintes on es poguessin fer pràctiques, a part del de la 
Torre Marimon, centre que seguí funcionant com a 
referència per la seva polivalència de pràctiques i 
conreus. Amb la incorporació dels estudis de formació 
professional en els municipis, a la Torre Marimon es 
començaren a impartir els de primer i segon grau de 
l’especialitat agropecuària, els d’indústries alimentaries 
el 1980 i un any després els estudis d’apicultor. En tots 
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ció originà malestar amb la Diputació, protestes, tanca-
ments a la �nca, etc., per intentar evitar un procés 
agònic de sis anys que acabà deixant morir la docència 
històrica lligada al centre, que s’acabà de�nitivament 
l’any 1997. Val a dir que la Diputació no volia quedar-se 
sense un centre que tenia tant de prestigi i que havia 
conservat força bé durant molts anys l’essència original 
de la docència, que ja era històrica, però els constants 
enfrontaments polítics amb la Generalitat, fruit d’aques-
ta dualitat d’administracions, di�cultaven la cooperació 
en un escenari on els uns pagaven (Diputació) i els altres 
manaven i marcaven els plans d’estudis (Conselleria 
d’Educació). I abans que traspassar l’Escola a un organis-
me d’un color polític diferent, van preferir deixar-la 
morir, en una decisió controvertida que marcaria el futur 
per a molts.

aquests àmbits, la Torre Marimon va arribar a ser un 
centre pioner a Catalunya i va assolir una importància 
cabdal. També s’hi solien portar a terme cursets de diver-
sos dies sobre agricultura biològica i altres temàtiques 
relacionades amb la modernització del sector i la forma-
ció contínua. Amb l’aparició d’aquests nous estudis 
quedava remarcada la dualitat entre administracions: la 
Diputació aportava els recursos i la Generalitat, ara amb 
noves competències, marcava els plans d’estudis. A 
banda d’algun enfrontament per aquest fet, també hi 
havia dualitat dintre del mateix centre entre l’Escola 
pròpiament dita i l’explotació agrícola, que com a tal 
també originava algun problema perquè en els últims 
anys la Diputació havia estat força interessada a incenti-
var la producció, fet que podia anar en detriment de la 
qualitat de l’educació i que no deixava de generar el risc 
de competència deslleial amb els agricultors de la zona, 
que sí que es dedicaven de forma completa a la produc-
ció i l’explotació de les seves terres. Però el cert és que 
l’explotació necessitava els estudiants per portar a 
terme les feines del camp i, a la vegada, el centre neces-
sitava l’explotació per portar a terme les pràctiques, i 
s’establí així una relació de simbiosi.

Aquest període també es caracteritzà pel fort creixe-
ment que experimentà l’Escola, que passà de tenir 
algunes desenes d’alumnes en el tardofranquisme a 
arribar al centenar. Igualment hi hagué un augment 
notable del nombre de treballadors i una aposta clara 
per la millora de les instal·lacions i la maquinària, cosa 
que es va poder fer gràcies a una injecció de capital 
important per part de la Diputació. Val a dir que el princi-
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agrícola de dilatada trajectòria a tot l’Estat, com a direc-
tor del centre, es va traduir sobretot en el camp de l’edu-
cació més que no pas en el de la investigació. També van 
ser uns anys en què es va incentivar l’aproximació al 
municipi de Caldes de Montbui. La represa de la Fira 
Agrícola, que no es feia des del 1936, n’és un bon exem-
ple, tot i que amb el temps la Fira de Granollers acabà 
acaparant més atenció i aconseguí menjar-se la de 
Caldes. El 1989 es va modi�car el conveni entre l’ESAB i la 
Diputació sobre l’ús de la Torre Marimon, que ja que feia 
anys que no pertanyia directament a l’Escola i volia si 
més no optar per la secció de la gestió. Novament vincu-
lada a l’ESAB, la �nca va perdre l’orientació productivista 
que havia anat agafant i va passar a cobrir objectius 
docents i experimentals. El personal que es va assignar a 
la Torre Marimon va entrar a formar part de la plantilla de 
l’ESAB com a personal adscrit. Durant aquest temps 
continuaren les adaptacions i les millores, com ara la 
connexió de l’estació agrometeorològica a la xarxa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la connexió a la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Caldes de Montbui i la contrac-
tació d’electricitat per al laboratori de camp. 
  

Tradicional matança del porc a la �nca. Anys 1980. Fons 
Guillem Ayora.

Grup d’alumnes en una granja de porcs durant el viatge de � 
d’estudis a Holanda del curs 1995-1996. Fons Pepe Beunza.
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Grup d’alumnes dels últims cursos de formació professional. Anys 1990. Fons Núria Martínez.
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LA LLUITA DE TORRE MARIMON XXI
En aquest període d’enfrontament i discussió que té lloc 
a �nals dels anys noranta i principis del segle xxi hem de 
mencionar per sobre de tot, i com no s’ha fet durant la 
resta de la història de la Torre Marimon, el factor del 
color polític, tant de l’Ajuntament de Caldes com de la 
Diputació i la Generalitat. En uns anys en què el govern 
municipal va anar saltant entre el PSC i CiU-PP, els movi-
ments respecte als canvis del Pla General d’Urbanisme 
van afavorir el naixement d’una oposició ciutadana, al 
principi sense cap suport de grups polítics, que volia 
presentar una alternativa més respectuosa amb el medi 
ambient i l’ús del sòl a les propostes i el model urbanístic 
de l’equip de govern. En tornar al govern el PSC el 1999, 
el grau d’entesa entre el consistori i la ciutadania millorà, 
però en aquest escenari arribà el debat sobre la Torre 
Marimon.

El 1997 l’ESAB encara disposava de la Torre Marimon 
com a centre per a l’ensenyament i, de fet, gestionava 
directament alguns dels seus espais, però amb l’adscrip-
ció al Consorci Escola Industrial de Barcelona va perdre  

de�nitivament el control sobre la Torre. Podia disposar 
de la �nca per a les pràctiques, però el fet que el perso-
nal de la Torre Marimon ja no depengués de l’ESAB 
provocà distanciament i un cert abandonament de les 
instal·lacions. Aquesta última etapa incloïa el compro-
mís de retornar per complet a la Diputació l’any 2002 
l’espai de la Torre Marimon, tot i que en alguns moments 
es va plantejar, amb gran interès tant per part de profes-
sors com per part d’alumnes, traslladar-hi l’Escola pel 
complet, ateses la falta d’espai i la voluntat d’incremen-
tar el pes de les pràctiques en els plans d’estudis, i també 
perquè la Torre Marimon sense la formació professional 
estava pràcticament abandonada. Al �nal, però, l’ESAB 
es va traslladar a Castelldefels. Un dels problemes del 
traspàs de l’Escola a la universitat era l’alt cost del 
manteniment de les instal·lacions, �ns aleshores mantin-
gut per la Diputació, cosa que va di�cultar i endarrerir la 
negociació. En aquest escenari, l’any 2000 el consistori 
municipal va posar sobre la taula l’opció de traslladar-hi 
part del Zoològic de Barcelona. El Grup de Debat mostrà 
la seva disconformitat amb aquest projecte sobretot 
atesa la falta d’estudi dels efectes de traslladar-hi el zoo i 
la submissió de l’espai a interessos d’altres administra-
cions. Malgrat això, PSC, CiU i ICV volien aprovar un pla 
que a �nals de gener de 2002 va deixar fora l’assumpte 
de la Torre Marimon gràcies, entre altres factors, a les 
converses mantingudes i a la convocatòria d’una assem-
blea amb el suport de diverses entitats populars. Tot i 
l’aparent victòria inicial, a mitjan 2002 es va convocar 
una nova assemblea per debatre quina sortida es podia 
donar a la �nca que fes compatibles els interessos 
institucionals amb els anhels de la ciutadania i que 
respectés el vessant cultural, arquitectònic i, en general, 
la importància que havia tingut la Torre Marimon com a 
centre. Vista de la Torre Marimon des de la C-59. Arxiu Setmanari 

Montbui, 5 de desembre de 2002.
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En aquell període, la conferència del president del 
Zoològic de Barcelona, Jordi Portabella, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, a Caldes, va acabar de donar 
l’empenta necessària a l’opinió pública desfavorable, 
representada sobretot per l’Ateneu de Caldes de Mont-
bui, ja que no va aportar respostes serioses a les qües-
tions que se li van formular sobre els bene�cis que el 
parc zoològic havia de comportar per a Caldes i el Vallès 
i sobre l’autonomia municipal en tot aquest afer. En 
aquest context i recollint les demandes i la lluita popular 
que havia sorgit en tot aquest temps, es va formar 
l’embrió de Torre Marimon XXI, bàsicament i a grans trets 
per promoure el debat i la interacció en un tema que ens 
competia a tots i per lluitar perquè es respectessin els 
elements originals, històrics i paisatgístics que represen-
tava la �nca. L’oposició ajuntava gent amb una clara 
motivació política i que tradicionalment ja s’havia 
oposat al pla urbanístic que estava sobre la taula des del 
1994, i gent amb una vinculació emocional amb la Torre 
Marimon i que defensava un model d’escola i d’explota-
ció basat en la tradició.

L’aparició de Sabadell i Castellar del Vallès com a possi-
bles candidates a rebre el zoo no va fer canviar el discurs 

i el posicionament de Torre Marimon XXI, que, a més, 
donà suport a altres grups populars d’aquestes localitats 
amb el mateix objectiu i la mateixa oposició que els seus 
veïns calderins. L’alcaldia respongué a aquest escenari 
amb una recollida de suports a la instal·lació del zoo, 
principalment d’alguns empresaris. La resposta va ser 
equitativa, amb una recollida de �rmes per tal de donar 
suport a la idea de mantenir la Torre Marimon com un 
espai obert i d’accés lliure. Una trobada popular al 
desembre del 2002 a la mateixa �nca fou el primer pas 
per a la integració de�nitiva de tota l’oposició dispersa a 
Torre Marimon XXI i l’escalfament de l’opinió pública de 
cara a l’importantíssim ple municipal en què s’havia de 
tractar aquesta qüestió, cosa que va fer canviar d’opinió 
a ICV. Amb l’ambient ben caldejat, aquest ple municipal, 
que tingué lloc quatre dies després, va ser boicotejat 
amb la lectura d’un manifest. Val a dir que la desinforma-
ció dels mitjans de comunicació públics respecte a 
aquest assumpte va fer que el ple municipal no fos 
enregistrat i, per tant, no es té constància gravada de la 
lectura del manifest. El canvi de parer d’ICV en les 
últimes setmanes, que s’alineà amb l’oposició en contra 
del pla d’ERC, i l’abstenció de CiU, deixaren el PSC amb 
només el suport del PP votant a favor del projecte. 

Montserrat Domènech (Alcaldessa de Caldes de Montbui)  i 
Jordi Portabella (President del Zoo de Barcelona). Arxiu 
Setmanari Montbui, 5 de desembre de 2002.

Montserrat Domènech (Alcaldessa de Caldes de Montbui) i 
Lluís Montañà (President delegat del Consorci de Turisme 
del Vallès Oriental). Arxiu Setmanari Montbui, 13 de 
desembre de 2002.
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La tensió continuà augmentant i les situacions con�icti-
ves no ajudaven que es fes un debat seriós. Fins i tot un 
estudi de caràcter universitari va fer pública la no idoneï-
tat de la proposta del consistori per a la �nca. Va ser a 
partir d’aquest ple municipal que es va visibilitzar una 
oposició realment contundent al projecte d’establir una 
part del zoològic a la Torre. Això possibilità que durant 
l’any 2003 el debat seguís al carrer, amb diverses actua-
cions per part de Torre Marimon XXI per promoure’l, 
inclosa una important jornada de portes obertes a la 
�nca a �nals d’any, que marcà un punt d’in�exió en el 
con�icte i que va rebre també el suport de treballadors i 
exalumnes. La proposta de Torre Marimon XXI seguia 
donant suport a la creació d’un centre d’ensenyament, 
d’investigació, de recerca o de divulgació de l’agricultura 
ecològica. En de�nitiva, al manteniment de l’essència de 
la Torre Marimon. 

Al febrer, la falta de consens i de suport al projecte muni-
cipal, així com la dilatació en el temps i la falta de viabili-
tat de la proposta de Barcelona, més tots els problemes 
que se n’havien derivat, van fer que el Govern municipal 
desestimés la seva idea. Es va crear aleshores un nou 
espai per al debat, que acabà implicant no només 
ajuntaments i Diputació, sinó també el Parlament i 
diferents grups polítics, així com diversos departaments 
i consorcis que en seure a la taula amb Torre Marimon 
XXI van ajudar a trobar una sortida consensuada al 
con�icte. El 2006 la Diputació de Barcelona va cedir la 
�nca a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (a partir d’ara, IRTA), després d’un nou temps de 
debat que va considerar també l’opció d’instal·lar una 
hípica a la �nca. Al �nal es va imposar l’opció que tenia 
més consens —o el mal menor, com dirien alguns—, 
sobretot tenint en compte l’exigència màxima que la 
Torre Marimon havia de quedar com un espai obert, tot i 
que al principi també l’IRTA volia tancar-lo. L’organisme 
decidí que l’ESAB mantindria els tractes i les concessions 
que tenia establerts amb la �nca de Caldes de Montbui. 
L’any següent, l’arxiu de l’ESAB que hi havia a la Torre 
Marimon es va traslladar a Castelldefels, amb la qual 
cosa es va completar de forma de�nitiva el traspàs que 
s’havia iniciat anys abans. 

Manifestants contra el zoo fent una rotllana al voltant de la 
Torre Marimon. Arxiu Setmanari Montbui, 20 de desembre 
de 2002.

Opositors a la vinguda del zoo a Caldes desplegant 
pancartes de protesta. Arxiu Setmanari Montbui, 20 de 
desembre de 2002.
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L’IRTA I ELS TEMPS ACTUALS
Enguany i des que es va arribar a un acord el 2006 entre 
la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, els 
equipaments de la Torre Marimon són operats per l’IRTA 
en concepte de cessió, ja que la pertinença física de la 
�nca continua sent de la Diputació de Barcelona. També 
és l’IRTA qui ara s’ha de fer càrrec de totes les despeses i 
del manteniment de les instal·lacions. L’IRTA, fundat 
l’any 1985 i amb Josep Tarragó i Colominas, llicenciat en 
Veterinària per la Universitat Complutense de Madrid i 
anterior cap del Departament de Zootècnia de l’ESAB, 
com a director des de la fundació de l’entitat �ns l’any 
2008, ha esdevingut un dels centres d’investigació 
d’excel·lència de què disposen els nostres organismes 
públics. Com a empresa pública adscrita al mencionat 
Departament, l’IRTA s’encarrega, en els seus diferents 
centres i a diferents nivells, de la investigació i la recerca 
en camps com l’agrari, l’alimentari, l’agroforestal, l’aqüí-
cola i el pesquer, i del desenvolupament sostenible 
d’aquests, així com de la millora de la qualitat de vida i 
alimentària de la població. 

En aquest context i atesa la polèmica derivada del possi-
ble ús dels equipaments de la Torre Marimon, aquesta 
solució permet, en gran manera, conservar l’esperit que 
tants anys ha predominat en la institució, així com 
respectar al màxim l’entorn i la imatge de la �nca, atès 
que l’IRTA s’encarregae� del manteniment general i que 
s’ha respectat l’arquitectura original en les remodela-
cions, deixant de banda, evidentment, l’espai intern, 
supeditat a les necessitats actuals. Amb l’arribada de 
l’IRTA a la Torre Marimon, l’activitat docent, que durant 
tants anys havia predominat en la institució, va quedar 
reduïda al curs d’elaboració de formatges, que sempre 
havia funcionat dins d’un pla d’estudis diferenciat, i a 
activitats formatives puntuals. La tasca principal i que sí 
que ens permet veure re�ectida aquesta continuïtat en 
el temps de la institució, és bàsicament la investigació en 
els diferents camps que s’hi desenvolupa, principalment 
en l’àmbit agrícola i el ramader, així com l’explotació a 
petita escala, dins dels marges que la labor principal 
d’una empresa cientí�ca pública permet. 

Exemples de l’activitat de l’IRTA dins el programa de genòmica i biotecnologia. Arxiu General de la Diputació de Barcelona.
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Dins d’aquest element de continuïtat que l’arribada de 
l’IRTA va voler respectar, també hi trobem la de l’element 
humà. Molts dels treballadors actuals de l’IRTA van 
estudiar a la Torre Marimon quan aquesta, no fa tant, era 
una �nca vinculada a l’ESAB. També es va permetre al 
personal de la Diputació passar a l’IRTA quan aquest va 
començar a operar a la �nca, així com l’opció de seguir 
portant a terme les tasques pertanyents a la institució de 
la qual formaven part quan es va produir la cessió. Fos 
quina fos l’opció personal de cada treballador, el que 
resulta evident és que el que ha prevalgut sempre ha 
estat la cooperació i l’entesa, així com la responsabilitat 
de conservar l’espai i intentar respectar al màxim el seu 
origen, dins de les necessitats i els marges que la tasca 
de recerca i investigació de l’IRTA permet.

La col·laboració també resulta palpable en el dia a dia, 
pel que fa, per exemple, a la feina al camp, que fa impres-
cindible el lloguer de maquinària, ateses les necessitats 
de cada moment determinat i que fa temps que aquest 
tipus d’equipament no es renova; també s’ha establert la 
cessió d’espais de la �nca per a l’emmagatzematge, fet 
que propicia el contacte amb els veïns i agricultors de la 
zona. Aquesta col·laboració afecta, com és lògic, l’aspec-
te institucional, ja que els espais de l’IRTA també són 
apro�tats per altres organismes, tant públics com 
privats, per a portar a terme les seves investigacions, en 
la majoria de casos en forma de convenis. El mateix 
Institut té altres seccions alienes a la Torre Marimon, 
però que apro�ten alguns dels seus espais per a les 
seves tasques, dins aquesta tònica de col·laboració. A 
part dels espais dedicats pròpiament a la investigació, 
també hi ha marge per a la cessió i el lloguer d’altres 
zones; per exemple, l’espai interior s’utilitza per fer 
conferències de diferents àmbits o, ja completament 
allunyat de la funció de la �nca com a tal, el camp de 
futbol que hi ha dins dels terrenys també es pot llogar. 
Podríem parlar dels boscos del voltant de la Torre com 
l’espai potser més desapro�tat, atès que la secció de 
l’IRTA establerta a la �nca de Caldes no treballa en 
aquest camp, però no deixa de ser un espai d’ús públic 
per a molts veïns de Caldes o d’altres localitats, que 
apro�ten tot el seu entorn per practicar-hi esport o 
passejar-hi a l’aire lliure. 

Intervenció durant la presentació del Projecte del Centre 
Internacional per al Debat Cientí�c al IRTA el 2007

Exemples de l’activitat de l’IRTA dins el programa de
genòmica i biotecnologia. Arxiu General de la Diputació de 
Barcelona.
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Dins de les tasques concretes que l’IRTA desenvolupa en 
el seu centre de Caldes de Montbui, la Torre Marimon, hi 
trobem projectes d’abast nacional o internacional i de 
reconegut prestigi. Hi ha el Subprograma d’Eco�siolo-
gia, emmarcat en l’àmbit del medi ambient i el canvi 
global; el de Cunicultura, que ha permès la millora de 
dues línies de conills, una pel que fa a la productivitat 
numèrica i l’altra pel que fa a l’e�ciència alimentària; el 
de Genòmica, centrat en el cultiu de Prunus, maduixa i 
meló; el d’Olivicultura, Eleotècnia i Fruita Seca, que 
s’ocupa de les espècies d’olivera, ametller, avellaner, 
garrofer, pistatxer i �guera; el de Producció de Remu-
gants, el de Gestió Integral de Residus Orgànics i el de 
Genètica i Millora de Porcí.

Allunyada de la característica activitat docent que va 
predominar durant dècades, amb l’organisme actual 
operant trobem que almenys el centre segueix 
dedicant-se a l’altre element històric, la investigació, i 
continua sent un element puntal i de referència en 
aquest àmbit. Amb aquest bagatge, observem que 
molta de l’essència de la Torre Marimon s’ha mantingut, 
atesos el caràcter i la �nalitat de l’organització que ara la 
controla, però és evident que la nostàlgia que molts 
poden sentir dels anys de formació i de les vivències allí 
tingudes, perviu en un menjador que ara acull professio-
nals i en les antigues habitacions i estades, que han 
esdevingut despatxos i laboratoris.

Projecte experimental amb arbres fruiters dins l’hivernacle 
de l’IRTA. Arxiu General de la Diputació de Barcelona.
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Entrevistes on-line a: www.thermalia.cat/videos

DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL
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Parlar de la història de la Torre Marimon signi�ca 
referir-se a una �nca que en gran part resulta desco-
neguda per la gent del poble de Caldes de Montbui. 
Potser no tant per a la gent més gran, però probable-
ment per a una part molt important dels nous calde-
rins, o dels calderins més joves, és poc més que un 
edi�ci que deixen a una banda quan surten a córrer o a 
fer altres activitats recreatives pel bosc propietat de la 
�nca. Però la Torre Marimon, com a �nca i sobretot 
com a institució, té un passat que tot calderí faria bé 
de conèixer. Perquè si es mira enrere, ni que sigui un 

moment, hi trobem un projecte innovador, en el seu 
temps pioner a Catalunya i que pràcticament podríem 
a�rmar que va posar la vila de Caldes al mapa, sobretot 
en l’àmbit de la formació agrària. La història de la �nca 
es remunta tant en el temps que repassar-la no deixa 
de ser una manera més de revisar la història del nostre 
país al llarg del segle xx, sobretot en àmbits com el 
polític o l’educatiu. No deixa de ser, doncs, una excusa 
més per donar un cop d’ull al nostre passat, al passat de 
Caldes, i intentar fer un petit homenatge a aquest 
referent que va fer el nostre poble una mica més gran.

Història de la Torre Marimon
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