
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

BREU HISTÒRIA DE LA TRAGÈDIA A LA FÀBRICA HAISSA DE  
BADALONA 

 
Les condicions de les dones treballadores a casa nostra mai han estat fàcils. 
Dones que tradicionalment han tingut dues jornades laborals: la domèstica i 
familiar, i la que realitzaven en el seu lloc de treball remunerat.  

Lluitadores que dia a dia han dut sobre les seves espatlles el pes i la 
responsabilitat d’ocupar-se de les tasques domèstiques i familiars, però també 
de sortir a treballar a les fàbriques, al camp, als mercats... 

 

Aquesta és la història de moltes dones. Entre elles la de l’Eusèbia, la Glòria, la 
Josefa, l’Antònia i la Francisca. 

 

El 17 de maig de 1974, es va produir a Badalona una tragèdia. Cinc dones i un 
home van perdre la vida a l’incendi de la fàbrica tèxtil Haissa ubicada al barri de 
la Morera. 

La fàbrica era pràcticament nova, però no disposava de llicència municipal ni 
mesures contra incendis. Era l’hora del berenar i gràcies això hi havia gairebé 
totes les treballadores fora de la fàbrica, però malauradament l’Eusèbia, la 
Glòria, la Josefa, l’Antònia, la Francisca i l’electricista Francesc es van quedar 
dintre i no van poder escapar d’un incendi que ho va devorar tot en pocs 
minuts. Es van quedar atrapats/des en els vestidors, que estaven ubicats en el 
soterrani. 

 

 

La fàbrica Haissa abans de ser consumida per les flames 
Escultura de  Laia Soler Canillas (E.A.S.D Pau Gargallo) 



 

 

Després de l'enterrament va haver-hi una manifestació per la falta de seguretat 
a la fàbrica en la que els i les manifestants van patir càrregues policials. 

Els treballadors i les treballadores afectades i els i les familiars de les víctimes 
van estar negociant les indemnitzacions, però poc es va complir del que va 
prometre la direcció de l'empresa. Van patir pressions, amenaces i fins i tot 
suborns. 

Es va intentar tapar els fets per tots el mitjans possibles, tant, que han passat 
molts anys fins que s'ha pogut reconèixer la tasca i els drets dels i les 
treballadores. 

Si voleu més informació, us recomanem el llibre ” HAISSA. Història d'una 
tragèdia obrera en el tardofranquista ” de l'historiador i professor Emili 
Ferrando Puig.  

Avui, en el marc de la Setmana d’activitats del dia de la dona, volem aprofitar 
per retre homenatges a les víctimes de l’accident de la Haissa, i a totes les 
dones obreres que en el seu dia a dia, han lluitat per a construir una societat 
millor. Avui recordem a l’Eusèbia, la Glòria, la Josefa, l’Antònia, la Francisca i al 
Francesc. 
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