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L’origen de la indústria a Alcoi cal situar-lo durant el segle XV a la 
zona del Molinar. El cabal d’aigua permanent i l’existència de forts 
desnivells van afavorir l’establiment d’indústries.

La localització de les antigues edificacions industrials va estar 
afavorida i condicionada per l’existència de petits cursos d’aigua que 
creuen el terme d’Alcoi; així, el riu Barxell o Riquer va ser el punt triat 
per a l’establiment de molins paperers, en el seu curs alt, i tints per a 
llanes, en el seu curs baix, localitzats ja prop de la seua unió amb el 
riu Molinar, escenari que des d’antany va tenir una extraordinària 
activitat manufacturera i que actualment té la declaració de Bé 
d’Interès Cultural.

El procés d’industrialització d’aquesta ciutat és un fenomen bàsic 
per a entendre la nova societat que va sorgir entre les últimes 
dècades del segle XVIII i la primera meitat del segle XX. Com a 
testimoni de tot això, la ciutat disposa d’exemples notables 
d’edificacions fabrils, des dels primitius molins paperers i batans fins 
a grans fàbriques de manufactura combinada.

Alcoi va ser una ciutat amb una 
especial rellevància en la Revolució 
Industrial, especialment en el 
sector tèxtil, encara que també en 
el metal·lúrgic i la indústria 
paperera.

En l’actualitat perdura tota 
l’estructura que conformava aquest 
enclavament industrial que es va 
adaptar amb gran habilitat a 
l’orografia i això va permetre l’ús de 
l’energia hidràulica d’una manera 
racional.

alcoi industrialalcoi modernista
El modernisme, com a art urbà inspirat en la naturalesa i en 

la bellesa, arriba a Alcoi gràcies al seu desenvolupament 
industrial tan important i al seu vincle sociocultural amb l’alta 
burgesia. Aquesta època de grans canvis socials deixa a la 
ciutat un llegat que avui constitueix un patrimoni artístic 
singular inclòs en la Ruta Europea del Modernisme.

És, sobretot, en l’arquitectura on més es manifesta la 
tendència gràcies al protagonisme dels arquitectes Vicent 
Pascual Pastor i Timoteu Briet Montaud amb la col·laboració 
d’importants mestres d’obra. Mentre que el primer s’inclina, 
en els moments centrals del modernisme alcoià (1906-1910), 
cap a formes vinculades amb l’Art Nouveau, no exemptes de 
components historicistes, neorococó i un cert gaudinisme per 
influència del modernisme català; Timoteu Briet demostra 
més passió pel seguiment del moviment de la Sezession 
vienesa.

El modernisme no va ser privatiu de l’habitatge burgès, sinó 
que atés el seu valor esteticosocial, es va manifestar també 
en els dissenys de portades de comerços, a l’antic edifici de 
la Subestació Hidroelèctrica i a l’Escorxador Municipal, en 
nombroses façanes de fàbriques dels voltants de la plaça de 
Gonçal Cantó i fins i tot en alguns dels panteons del 
cementeri municipal.
 
D’altra banda, va tenir gran repercussió en les arts 

gràfiques: dissenys de llibrets de paper de fumar, capçaleres 
de diaris, anuncis publicitaris, cartells, catàlegs...



ruta modernista
HABITATGE DEL CARRER 

CAPELLÀ BELLOCH, 9. 
Realitzat per Timoteu Briet en 1910. 
En destaquen els rectangles trenats 
petris de la façana i el mirador de 
forja.

HABITATGES DEL CARRER 
BARTOLOMÉ J. GALLARDO 
1, 3 I 5.  Realitzats en 1905 per 
Timoteu Briet. En destaquen els 
acabaments curvilinis i les rajoles 
verdes de les dels extrems.

HABITATGE DEL CARRER 
JOAN CANTÓ, 10. Realitzat en 
1907 per Vicent Pascual. En 
destaquen els carreus llisos i 
buixardats i les formes sinuoses.

HABITATGE DEL CARRER 
JOAN CANTÓ, 8. Realitzat per 
Vicent Pascual en 1906. En 
destaquen els diferents tipus de 
carreus.

CASA D’ESCALÓ AL 
CARRER JOAN CANTÓ, 2. 
Construïda per Vicent Pascual en 
1906. És un dels edificis més bonics 
i representatius del modernisme a la 
ciutat. És la seu del Conservatori 
Municipal de Música i Dansa Joan 
Cantó.

EDIFICI DE LA 
SUBESTACIÓ 
HIDROELÉCTRICA AL 
CARRER COLON, 1. Data de 
1910. Projectat per l’arquitecte 
Timoteu Briet segons l’estil 
Sezession.
 

HABITATGES DEL CARRER 
PINTOR CASANOVA, 16 I 18. 
Construïts com a cases de lloguer en 
1915 per Timoteu Briet. De la primera 
en destaquen els cercles sobre les 
finestres i les columnes de forja i de 
la segona les rajoles verdes i els 
balcons ondulats.

HABITATGE DEL CARRER 
PINTOR CASANOVA, 20. 
Reformat en 1908 per Timoteu Briet. 
En destaquen les baranes dels 
balcons de ferro forjat de platines.

ANTIC PARC DE BOMBERS 
DEL CARRER GONÇAL 
BARRACHINA, 8. Construït en 
1915 per Vicent Pascual per a la 
Unión Alcoyana, gestora del servei 
d’extinció d’incendis a Alcoi entre 
1888 i 1955.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT NICOLAU, 4. 
Reedificació de 1910 de Vicent 
Pascual. En destaca la 
balconada-mirador tripartit i els 
ornaments florals petris.

CASA DEL PAVO AL 
CARRER SANT NICOLAU, 
15-17. 
Construïda en 1908 per Vicent 
Pascual. És una de les edificacions 
modernistes més emblemàtiques de 
la ciutat. Va albergar l’estudi del 
pintor modernista Ferran Cabrera 
Cantó. En destaquen els paons i el 
coronament amb un mosaic de 
vidres.
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CÍRCULO INDUSTRIAL AL 
CARRER SANT NICOLAU, 19. 
Reformat en 1909 per Timoteu Briet en 
estil Sezession. Seu social de la 
burgesia alcoiana.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT NICOLAU, 29. Reedificació 
feta per Vicent Pascual en 1905, 
seguint els cànons de l’Art Nouveau. En 
ressalta l’ornamentació vegetal 
esculpida amb pedra i el ferro forjat de 
les baranes.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT NICOLAU, 35. Reconstrucció 
de la façana realitzada en 1908 per 
Timoteu Briet amb influència del 
moviment Sezession.

GLORIETA. CARRER SANT 
NICOLAU S/N. En destaquen els 
cops de fuet de forja de la reixa de 
1898, realitzats per Vicent Pascual, 
típics de l’Art Nouveau.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT LLORENÇ, 3. Casa natal del 
pintor modernista Ferran Cabrera, 
reformada per Timoteu Briet en 1910. 
En destaquen els detalls Sezession de 
la part superior de la façana.

VIVIENDA EN SANT 
LLORENÇ, 5. Realitzat per Vicent 
Pascual en 1910 en estil Art Nouveau. 
En destaca la part superior i la forja 
dels balcons.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT LLORENÇ, 27. Realitzat per 
Vicent Pascual en 1913. En destaquen 
les balconades de ferro forjat típiques 
de l’Art Nouveau.
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HABITATGE DEL CARRER 
SANT JOSEP, 24. Projectat per 
Timoteu Briet en 1910, on va viure i 
va morir. Bon exemple de la seua 
concepció de l’estil Sezession.

HABITATGE DEL CARRER 
SANT JOSEP, 26. Façana 
reformada en 1908 per Timoteu 
Briet. En destaca la franja tallada de 
pedra a manera de fris.

CASA LAPORTA A 
L’AVINGUDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ, 26. Reformada en 
1905 per Timoteu Briet. En destaca 
el mirador volat d’acer i l’aplacat de 
rajoles verdes bisellades.

HABITATGE DE 
L’AVINGUDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ, 30. Realitzat en 1911 
per Jorge Vilaplana Carbonell. En 
destaquen les corbes de les portes i 
finestres i l’acabament de rajoles i la 
gelosia moriscos de toc historicista.

COTXERES ANNEXES A UN 
HABITATGE DE LA PLAÇA 
D’EMILI SALA, 22. Construïdes 
per Timoteu Briet a la part posterior 
de la Casa Laporta. Defineix la 
façana la construcció de rajola de 
cara vista.

FÀBRIQUES DEL CARRER 
SANT JOAN, 43 I 45. 
Construïdes per Timoteu Briet en 
1915. En destaquen els cercles 
penjants i els quadrats d’estil 
Sezession en la primera i els cops 
de fuet en la segona.

 

14

15

16

17

18

196 13

ruta industrial
ESCOLA INDUSTRIAL.  

Antiga Escola de Perits Industrials, 
edificada en 1923 sobre els antics 
estenedors de la Reial Fàbrica de 
Draps.

BARRI D’HABITATGES 
OBRERS. 
Parc d’habitatges amb les condicions 
adequades per a la vida de les 
famílies de la classe obrera, sobre un 
terreny que havia sigut estenedor de 
la Reial Fàbrica de Draps.

TOSSALS I MOLINS. 
Zona fabril. Els edificis que formen 
aquestes fàbriques pertanyen a 
l’última etapa d’un procés iniciat en el 
s. XVIII, quan s’hi van establir les 
primeres manufactures en els molins i 
batans moguts per les aigües dels rius 
alcoians.

FÀBRICA DE “TACOS”. 
L’edifici constitueix el millor exemple 
d’arquitectura industrial de la segona 
meitat del s. XIX, i s’hi va seguir el 
model anglès de fàbrica de pisos. La 
seua xemeneia de fust troncocònic 
circular té 12 m d’alçada.

CALDERA DE VAPOR.
Antiga caldera de vapor del tipus 
Badcock & Wilcox, pertanyent a la 
Fàbrica de teixits de Bautista Merín 
Reig l’any 1897. Aquest tipus de 
caldera tenia l’avantatge d’un millor 
aprofitament dels gasos, així com de 
la superfície d’escalfament.

XEMENEIA DE BUIDAOLI. 
De fust troncocònic i secció octogonal 
que fa 20 m d’alçada. Coronada amb 
la clàssica tulipa d’inspiració 
neomudèjar, característica de la 
majoria de les xemeneies d’aquest 
període. Dècada de 1940.

XEMENEIA DE TINTS 
MARCIAL. La xemeneia d’aquest 
edifici industrial, de fust octogonal, de 
20 m d’alçada, destaca per les seues 
rajoles rogenques bisellades en els 
vèrtexs, la qual cosa resalta l’efecte 
òptic.

XEMENEIA DE TEROL 
HERMANOS. Espectacular 
xemeneia de fust octogonal, de 20 m 
d’alçada, amb decoració de manises 
en les seues obertures.

TINT DE SANT JORDI. 
Antic tint construït en 1746. La seua 
xemeneia de fust troncopiramidal té 
8m d’alçada. Va estar en plena 
activitat fins a la dècada de 1960. Avui 
dia alberga la seu de l’expo-museu de 
la ciutat Explora, amb un espai 
expositiu dedicat a la indústria.

ANTIGA SEU DE 
PAPERERES REUNIDES. 
Aquest edifici eclèctic va ser la central 
de Papereres Reunides SA, empresa 
que en 1934 va reunir la major part de 
fabricants de paper de la ciutat, 
famosos pels seus llibres de paper de 
fumar i per la cel·lulosa.

ANTIGUES FÀBRIQUES DE 
FERRÁNDIZ I CARBONELL.
Edificis industrials dedicats a la fabricació 
de gèneres de punt. Les dos presenten 
un disseny d’estil modernista i fa poc han 
estat rehabilitades per a ubicar la 
Universitat Politècnica de València.

MONT DE PIETAT.
Edifici exempt d’estil modernista, 
construït per Vicent Pascual en 1909 per 
a les oficines del Mont de Pietat, 
constituït gràcies a la iniciativa d’un 
industrial gadità vinculat a la ciutat.

ANTIC BANC D’ESPANYA.
Edifici neoclàssic de 1923-1927. La 
necessitat de disposar de moneda per al 
pagament setmanal de les nòmines dels 
treballadors de la indústria, va requerir 
l’obertura d’una oficina del Banc 
d’Espanya a Alcoi.

ANTIGUA BANCA VICENS
Construïda en 1881, és l'actual seu de la 
Cambra de Comerç d'Alcoi.
El caduceu de Mercuri sobre la porta 
simbolitza el comerç.

CASA DE LA BOLLA. 
Edifici d’estil neoclàssic construït entre 
1787 i 1790. El seu nom prové d’un 
impost, el de la “bolla”: una etiqueta o 
marxamo amb què la Reial Fàbrica de 
Draps certificava l’origen i la qualitat de 
les seues peces.

PLAÇA DE GONÇAL CANTÓ. 
Conjunt d’antigues fàbriques 
rehabilitades per al seu ús com a zona 
d’oci: discoteques, pubs, bars...
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Vista panoràmica
1 Des de el riu

2 Des de C/ Hermanas Carmelitas de Vedruna
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