


Sant Jeroni de la Murtra, 
llar de famílies treballadores 
al segle XX

Testomoni de la família Hornos Navarro

Entre el 1960 i el 1966 treballadors de la companyia 
hidroelèctrica ENHER i les seves famílies, unes quaranta persones 
entre homes, dones i nens, van viure al monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra arrel de les obres de la xarxa d’abastament d’aigua que 
s’estaven duent a terme a Santa Coloma de Gramenet i Badalona 
amb el transvasament d’aigües del Ter per part de l’empressa 
Hidroelèctrica de Catalunya S.A.

Aquest és el testimoni del Juan Antonio, un membre de la 
família Hornos Navarro, el seu pare Diego Hornos Escribano, de 
professió “barrenero” i la seva esposa Palmira Navarro Martínez, 
naturals del sud d’Espanya i vinguts des del poble d’Arén (Osca), 
on ENHER havía destinat al Diego per motius de feina i on van 
nèixer tres dels seus set fills Juan Antonio, Diego i Júlia. 

Després, el nou destí va ser Badalona; el motiu, obres a Badalona 
i Santa Coloma. Durant la seva estada al monestir de Sant Jeroni 
van nèixer Chus i Joaquín.

Totes les famílies que varen instal·lar-se al monestir, entre les quals 
la família Hornos Navarro, rebien esporàdicament la visita de la 
Sra. Francesca Güell, anomenada “la marquesa” per ells mateixos, 
qui venia acompanyada per dos fills d’entre dos i tres anys.

La Sra. Güell permetia que durant el temps en que duressin les 
obres, els treballadors i les seves famílies visquessin a Sant Jeroni 
ja que ella n’era la propietària després d’adquirir-lo el 1947. 
L’adaptació dels espais va suposar que, fins i tot, s’adeqüés el 
refetor com a escola per als nens, on l’esposa d’un dels enginyers 
de la companyia ENHER exerciria com a professora.

Aquests estadants de Sant Jeroni de la Murtra eren gent senzilla, 
humil, treballadora i molt responsable, en uns anys en que la 
immigració a Catalunya va tenir el seu punt àlgid i en que moltes 
famílies com aquestes van arrelar al nostre país contribuint, així,  
a fer-lo encara més gran.

Rafel Vicente Martín



Juan Antonio, Júlia i Diego 
“fent classe” al refetor

Tota la mainada  
amb les professores

Diego i Palmira amb  
la petita Chus embolcallada



Diego amb els seus cunyats 
Baldomero i Domingo al bar

Juan Antonio i Diego fent  
la 1ª comunió a la Murtra



Diego amb la família,  
al fons els horts

Juan Antonio a la cel·la 
rentant al seu germà Diego


