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Columnes de fum (II)  
segons Sergi Estapé

ANTIGA QUADRA BUSQUETS
Està feta de maó i té vuit metres d’alçada, i va 
ser dissenyada per Antoni Pascual i Carretero. 
El seu diàmetre és de 2,8 metres a la base, que 
té forma quadrada. És l’únic vestigi que que-
da del Vapor Quadra Busquets, un dels primers 
que es van edificar a la ciutat. El seu mal estat 
va provocar que s’escapcés una part de la xe-
meneia, l’any 1984.

2. Filcolor
Situada ala carretera de 
Montcada, al pati de l’antiga 
fàbrica tèxtil Freixa, dedica-
da a les filatures i el pentinat 
de llana. Posteriorment, va 
pertànyer a Filcolor, fàbri-
ca de tints i acabats. Té una 
alçada de 21 metres i té una 
base de forma octogonal.

3. Abad Ribera
Ubicada al barri de la Cogu-
llada, està adossada al mur 
exterior de què era l’antiga 
fàbrica Abad Ribera, dedi-
cada a la metal·lúrgica d’uti-
llatge tèxtil. Té una alçada 
de 27,5 metres i un diàme-
tre que va des dels 2,5 als 1,5 
metres.

4. Pont, Aurell i Armengol
Consta de 29 metres d’alça-
da i el seu diàmetre va dels 
2,5 als 1,6 metres, des de la 
base fins a la corona. Perta-
nyia a l’antiga fàbrica tèxtil 
Pont, Aurell i Armengol, que 
feia filatures d’estam i carda, 
i va ser reconvertida en un 
conjunt d’habitatges.

5. Trullàs i Palau  S.A.
Coneguda popularment 
com a TIPSA, aquesta fà-
brica de tints estava situ-
ada a la carretera de Rubí. 
De base quadrada, compta 
amb una alçada de 20 me-
tres i està situada al costat 
de naus industrials que es 
van construir més tard.

Un bon seguit de xemeneies 
es reparteixen per una ciutat 
amb una base molt industrial

“Els primers cursos de la carrera 
de Dret no em van agradar gaire”
Semblava més encaminada  cap 
al món de la pedagogia i la docència. 
“Érem molts joves quan ho havíem 
de decidir això”. Finalment, es va 
decantar per l’advocacia. “El meu 
pare era advocat” però no exercia 
i, a ella, els primers anys de la car-
rera no la van entusiasmar. “Els dos 
primers cursos no em van agradar 
gaire”, recorda, però amb el pas de 
la carrera, “em va anar interessant 
saber com funciona un país, polí-
ticament o des d’un punt de vista 
del dret administratiu”.

Va començar treballant als jut-
jats de districte, amb temes de 
drets civils. I també va estar a al-
guns bufets d’advocats i, quan es 
va fer el Servei d’Orientació Ju-
rídica, del Col·legi d’Advocats de 

Terrassa. “I aquí vaig veure que 
la meva vocació anava per aquí, 
atendre a la gent i assessorar-los”.

També va estar vinculada a l’as-
sociació ALBA, i va treballar per 
un projecte per a la dona a Burki-
na Faso, a on va anar diverses ve-
gades. “Va ser una lliçó de vida i 
saber que els europeus no ho fem 
tot bé a l’Àfrica i anar per sobre 
d’altres cultures”.

L’any 2010 la van nomenar Sín-
dica de Terrassa i l’any 2018 va ini-
ciar el segon mandat, fins a 2023. 
“La gent va molt perduda i nosal-
tres fem un acompanyament per-
què sàpiguen els seus drets”, co-
menta. I explica que “sobretot en 
temes socials, anem de la mà de 
l’Ajuntament”.

Fora de la feina, li 
agrada el teatre i la 
lectura. “M’agrada 
llegir  de tot”, però 
també llegeix 
molt relacionat 
amb el Dret, com 
ara l’informe de 
2020 del Síndic 
de Catalunya. 
“Són més de 500 
pàgines”, afirma 
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