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Predecessors i coetanis

LA CERVESA DAMM VA SER ABANS
QUE LA TORRE DE LES AIGÜES.
En els terrenys on avui s’aixeca imponent la Torre de les
Aigües del Besòs —vegeu Icària núm. 18— va néixer la
popular cervesa Damm. Amb motiu de la guerra francoprussiana (1870-1871), Prússia ocupà la localitat de
Sélestat, a l’Alsàcia francesa, cosa que va fer que el jove
alsacià August Kuentzmann Damm i la seva dona Melaine
abandonessin la seva localitat natal i el 1871 emigressin
a Barcelona. L’any 1872 se’ls uneix el cosí d'ell, Joseph
Damm.
Els dos cosins eren mestres cervesers a Alsàcia.
El 1872, Kuentzmann s’associa amb l’empresari Javier
Camps, que posseïa uns terrenys al Poblenou amb aigua
en quantitat i qualitat, i formen l'empresa Camps y
Cia. I comencen a elaborar cervesa, fins que l’any 1876
Kuentzmann crea la seva pròpia empresa cervesera,
s'instal·la al carrer Viladomat i incorpora el seu cosí
Joseph Damm com a mestre cerveser. És llavors quan
neix la marca Damm.
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VIDAL i SERRA
L'origen de la fàbrica Vidal i Serra va ser un prat
d’indianes propietat de Francisco Ribas que el
va explotar des del 1769 fins al 1882, quan va
arrendar els terrenys i la fàbrica a Pedro Riera
i el seu cunyat Andreu Vidal que van formar
l’empresa Pedro Riera y Cia., i que va continuar
blanquejant cotó per a tercers. Al principi tenien
33 treballadors.
Un dels socis, Andreu Vidal, es va traslladar
a viure a Can Dot, que era el nom original del
prat d’indianes i que estaven al Camí antic de
València número 61. El seu fill gran, Antonio

Vidal i Serra, es va casar amb una filla del propietari
dels terrenys i això els va permetre ampliar el negoci,
que va passar a dir-se Vidal Serra y Cia. i va arribar
a donar feina a 240 treballadors. Quan va morir
Antonio, la fàbrica la van dirigir els seus germans i
els seus fills Vidal Folch.
La cinquena generació va modernitzar la maquinària, però també va viure la crisi del tèxtil dels anys
setanta. Els amos van vendre l’empresa als treballadors, que van constituir una societat anònima laboral
i van abandonar els antics terrenys de Can Dot per
traslladar-se fora de Barcelona.

HEREDEROS DE S. PUNTÍ
L’empresa del ram tèxtil es dedicà al blanqueig, tintoreria i aprestos. Va ser fundada a mitjan segle xix
per Segismundo Puntí en terrenys de Sant Martí de
Provençals propers al mar i a la línia de ferrocarril
de Barcelona a Mataró.
La fàbrica era un important nucli de construccions que ocupaven una àrea de 300.000 pams
quadrats –uns 12.000 m2–, situada al carrer Major
del Taulat, 114, del Poblenou, al costat de Can

Girona. En el moment de màxim desenvolupament va arribar a tenir més de 300 operaris i una
sucursal al carrer de Vilamarí, on treballaven uns
65 obrers.
Amb motiu de la Gran Guerra (1914-1918),
l’empresa va contribuir amb un donatiu de més
de 25 pessetes per als «Voluntaris Catalans» que
participaven en la contesa.
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