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 Henriksen España S.A.,una 
fàbrica de barques de 

competició a Torredembarra.
(1983-1992)

Lluís Català Massot

La fàbrica de barques de competició HENRIKSEN ESPAÑA S.A. 
fou una creació de l’empresari Octavi Solé Rovira, que va tenir com a 

inspirador el propietari de la casa danesa Henriksen. De l’empresa danesa 
van rebre, a més del nom, la tecnologia en forma de motlles i la formació 
del personal de la fàbrica torrenca. 

1.Exterior de la fàbrica.1

1Totes les fotografies han estat cedides per Octavi Solé Rovira, fundador de l’empresa.
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L’empresa es va constituir el dia 7 de setembre de 1983 a la notaria 
de María Jesús Guardo Santamaría. En els estatuts de la societat es feia 
constar que el seu objecte era la construcció d’embarcacions esportives, 
però també preveia la seva possible importació, cosa que no es va donar.

Artículo 2.Objeto social es la fabricación, importación, exportación 
y compra venta de embarcaciones deportivas, y en general, cuanto 
se relacione directamente con lo expuesto, y cualquier otra actividad 
de licito comercio o industria que con los requisitos legales acuerde 
llevar a efecto la Junta General de accionistas.2

El domicili de l’empresa i la fàbrica es trobava a la nau nº 7 del polígon 
antic de la carretera de la Riera. La nau era propietat de l’Octavi Solé:

Artículo 4.El domicilio de la Sociedad es el de Torredembarra, 
carretera de la Riera, Nave nº 7.

L’empresa va començar amb un capital de 600.000 pessetes, dividit en 
60 accions de 10.000 pessetes de valor nominal cada una.

Artículo 5.El capital social es de seiscientas mil pesetas.
Dicho capital está dividido en SESENTA ACCIONES nominativas 
de una sola classe o serie, y con un valor nominal de DIEZ MIL 
PESETAS cada una de ellas. Las acciones estarán firmadas por el 
administrador y expresarán los datos exigidos por la Ley.

Els socis fundadors foren: Octavi Solé Rovira, Mimi Povlsen, esposa del 
primer, i Carlos Jiménez Lloveras, un veí de Barcelona, el qual es va retirar al 
començament per motius familiars.

Cada accionista va adquirir 20 accions per 200.000 pessetes en 
metàl·lic. En l'acte de constitució van optar per l’administració solidària 
dels tres accionistes, però el 17 de febrer de 1984 es va donar poders com 
a administrador de la societat a Antonio Navarro, veí de Torredembarra i 
natural de Las Palmas (Canàries), que havia estat campió nacional de la 
classe Europa.

Octavi Solé fou realment l’impulsor del projecte mogut per la seva 
afició, i la del seu fill Walter, a les competicions de vela. 

En la fàbrica torrenca es van fabricar de fet només dos models: les 
classes Optimist i Europa. 
2Registre Mercantil de Tarragona: Tomo 279, Secció 3a, Llibre 207, Fulla 4.927.
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2.Al davant de la fàbrica hi podeu veure una embarcació tipus Optimist i segon pla, tres de tipus Europa, totes 
acabades de fabricar.

Aquestes petites barques de vela eren fabricades amb fibra de vidre i 
resina. Era una feina manual. Es tractava d'omplir un motlle amb la fibra i 
la resina. També feien servir altre material com una espècie de suro químic 
que donava consistència a la quilla de la barca.

Les parts complementàries de les embarcacions, com la vela, el pal, el 
timó o l’orsa es compraven a altres fabricants nacionals. Els pals i botavares 
de la classe Europa per regates els importaven de la casa anglesa Proctor.

Pel que fa a les veles de regatistes, el més normal era que cada un les 
comprés als fabricants de veles de la seva confiança i que creien que els hi 
podrien donar més bons resultats.

L’Optimist havia de pesar un mínim de 35 quilograms per ser 
reglamentari. El seu cost variava aleshores entre les 70.000 i les 110.000 
pessetes, depenent de la qualitat dels complements i de la perfecció de 
l’acabat.
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3.Fabricant el casc d’un Optimist dins del motlle.

4.En aquesta fotografia es poden veure les diferents parts que composaven una embarcació abans del seu 
acoblament. Al fons, a l’esquerra se'n pot veure una de la classe Europa. 
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5.Interior de la fàbrica.

 
6. Revisant un motlle de casc d’una embarcació de la classe Europa.
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 7. Vista general de la fàbrica.

 
8. Vista general de la fàbrica.
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9. Motlles per fabricar les classes Europa i Optimist.

L’embarcació tipus Europa fabricada a Henriksen España, que havia de 
pesar com a mínim 45 kg, sortia per un preu que anava de les 230.000 a les 
250.000 pessetes.

Lluís Català Massot
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La durada de la construcció d’aquestes embarcacions era aproximadament 
d’unes 24 hores per a un Optimist i el doble per a les de la classe Europa.

Habitualment hi treballaven uns 5 treballadors, però en èpoques de 
molta feina arribaren a ser 7 o 8.

En els 10 anys de funcionament de l’empresa van construir unes 500 
barques de la classe Optimist i unes 300 de la d’Europa.

Se'n varen exportar tant de la classe Optimist com de la classe Europa 
a Dinamarca, França i Suïssa.

Al mateix temps, també es feien reparacions de les barques fabricades 
per Henriksen i les d’altres fabricants i classes.

Amb la mort de Walter, el fill de l’Octavi Solé i Mimi Povlsen, aquests, 
que havien pensat cedir-li l’empresa, van decidir tancar-la l’any 1992.

 

10. Motlles de la classe Optimist.
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11. Estat actual de la nau on es trobava la fàbrica. Fotografia de l’any 2017.

Arxius:
Arxiu Municipal de Torredembarra (AMTO).
Registre Mercantil de Tarragona (RMT).

Fonts orals:
Octavi Solé Rovira.
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