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MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE LA MORT DE LA TECLA
SALA MIRALPEIX

El 2 de setembre de 2023 se celebrarà el cinquanta aniversari de la mort de la Tecla Sala
Miralpeix.

Nascuda a Roda de Ter en 1886 dintre d’una família benestant, el 1913 va adquirir unes naus
industrials a l’Hospitalet per a instal·lar una fàbrica de filatures de cotó que posteriorment va
anar ampliant i modernitzant. Destacant pel seu lideratge i innovació en molts aspectes, la de
la Tecla Sala va ser una de les primeres fàbriques que va substituir el vapor per l’electricitat. 

La fàbrica va comptar amb més de 1.200 treballadors, majoritàriament dones. La Tecla Sala
es va caracteritzar per cuidar dels seus treballadors, millorant les seves condicions de vida.
Es va guiar per les seves profundes creences religioses i va instal·lar en la fàbrica serveis
com infermeria, economat, escola, guarderia, biblioteca, serveis de dutxes, etc. Elements que
afavorien unes condicions d’igualtat absolutament desconegudes a la ciutat en l’època.

La Tecla Sala va exercir de mecenes. A l’Hospitalet va finançar la restauració de l’església de
Santa Eulàlia de Mèrida, va construir l’edifici de l’escola que porta el seu nom en un temps en
què el dèficit d’infraestructures era enorme. Va donar els terrenys on es va construir el camp
de futbol municipal davant mateix de la fàbrica.

El 5 de maig de 1954 l’Ajuntament de l’Hospitalet va nomenar a la Tecla Sala filla adoptiva, li
atorgà la medalla d’or de la ciutat i li dedicà un carrer.

La Tecla Sala va realitzar donacions i obres fora de la ciutat de l’Hospitalet, com ara en el seu
poble  natal  Roda de Ter,  on va finançar  la  reconstrucció  de l’església,  la  construcció  de
l’escola de noies. A Premià de Mar va finançar l’escola professional. També, entre altres va
col·laborar econòmicament amb el Monestir de Montserrat i la Creu Roja.

Cal que la ciutat de l’Hospitalet continuï recordant i reconeixent a la Tecla Sala Miralpeix i la
seva important trajectòria.
 
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya

ACORDA

PRIMER.-  Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a proposar la realització dels actes, jornades i
activitats que siguin més adients per a celebrar la commemoració del 50è aniversari de la
mort de la Tecla Sala Miralpeix, tant en l’àmbit estrictament local, com de forma conjunta amb
la  ciutat  de  Roda  de  Ter,  amb  el  Departament  d’Empresa  i  Treball  i  d’aquelles  altres
institucions que es considerin.

SEGON.- Renovar i confirmar la voluntat de l’acord municipal del 5 de maig de 1954 pel qual
es va nomenar a la Tecla Sala com a filla predilecta i se li va atorgar la medalla d’or de la
ciutat.
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TERCER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a publicar i difondre en els centres escolars de la
ciutat  el  cas de la Tecla Sala amb els elements que s’elaborin d’acord amb el Museu de
l’Hospitalet, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i les persones expertes en la història local.

QUART.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les
Associacions  de  veïns  i  veïnes  de  l’Hospitalet,  a  les  associacions  i  grups  de  dones  de
l’Hospitalet, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet, al Museu de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de
l’Hospitalet,  a  PIMEC i  AEBALL de l’Hospitalet.  A l’escola  Tecla Sala  de l’Hospitalet,  a  la
Parròquia de Santa Eulàlia de Mérida, a Creu Roja de l’Hospitalet, al Monestir de Montserrat,
a l’Ajuntament i als grups polítics de Roda de Ter i al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya.


