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Rogelio Rojo és nomenat
alcalde de Masquefa. Durant
els quatre anys següents, durà
a terme una sèrie de millores
a les infraestructures del
poble.
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A inicis dels anys cinquanta,
els Rojo decideixen adquirir
un gran generador elèctric de
gasoil per a suplir la
insuficiència energètica.
Finalment, es compra un
motor  alemany de vaixell
pertanyent a la derrotada
armada del Tercer Reich.

La Fàbrica Rogelio Rojo tanca
definitivament les seves
portes com a indústria de
fornitures metàl·liques.

1936

En el marc de la Guerra Civil,
els nous governants de la Vila
intenten confiscar la fàbrica,
sense èxit real.
Encara que s'acaba establint
un Consell Obrer de Control,
de facto, els Rojo segueixen
controlant l'empresa.

22 de gener
L'aviació italiana bombardeja
els voltants de la fàbrica dies
abans de l'entrada de les
tropes franquistes a la Vila.
Cap bomba toca les
instal·lacions fabrils, l'objectiu
dels atacants, però, mai va ser
destruir la indústria, sinó més
aviat atemorir a la població. 

Entre el 1963 i el 1980
moren tots els germans
Rojo. L'empresa, ja
embrancada en profunds
problemes econòmics,
lluitarà per la seva
supervivència.

S'inicien les obres de la part
inicial de la nau B, de dues
plantes.

Comença la construcció de
l'última part de la Nau B,
tancant definitivament el
complex en forma d'"U".

S'intenta millorar la
productivitat de la fàbrica
per a sufragar les dificultats
econòmiques. Per exemple,
s'imposa un nombre mínim
de peces/hora per a
millorar l'eficiència dels
empleats.

Comença la construcció del
dipòsit d'aigua elevat.

1919

Els germans Rojo decideixen
instal·lar la seva nova fàbrica
de fornitures metàl·liques a
Masquefa.
Les obres de construcció de la
Nau A s'inicien aquell mateix
any.

10 d'abril
La fàbrica comença a produir.
En un primer moment, la
major part de les persones
empleades són dones.
L'empresa esdevé ràpidament
el pol econòmic més
important de la Vila.

Els germans Rojo recuperen el
ple control de la fàbrica.
Donen inici els anys més durs
de la postguerra i l'autarquia
franquista.

A la fàbrica comença a fabricar-se
munició per les tropes
republicanes.
En aquest context s'inicien les
obres de construcció de la nau de
tancament.

2002
l'Ajuntament de Masquefa
adquireix la fàbrica. A partir
d'aquell any s'inicien els
projectes de reconversió dels
antics espais fabrils en
equipaments per a la
ciutadania.

2003
Inauguració de la Sala
Polivalent, a l'antiga nau A de
La Fàbrica.

200920112013
Inauguració del Centre
Tecnològic Comunitari (CTC)
a la planta baixa de la nau B.

Inauguració de la Biblioteca
Municipal a la nau de
tancament.

Inauguració del Centre
d'Interpretació de La Fàbrica a
l'edifici del generador de
gasoil.


