
ENGINYERIA DE L’EDIFICACIÓ

PROJECTE FINAL DE GRAU

�

�

REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS DE

L’ANTIC EDIFICI DE BATANS I CARDES 

Projectistes:  Aïda Berengueras Campi
Cristina Obea Escudé

Director: Blanca Figueras Quesada

Convocatòria: Octubre 2010

�

�

ENGINYERIA DE L’EDIFICACIÓ

PROJECTE FINAL DE GRAU

REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS DE

L’ANTIC EDIFICI DE BATANS I CARDES 

DE CAL PONS 

�

�

�

�

Aïda Berengueras Campi
Cristina Obea Escudé

Figueras Quesada

Convocatòria: Octubre 2010

REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS DE

L’ANTIC EDIFICI DE BATANS I CARDES 

E 

S 

T 

A 

T 

A 

C 

T 

U 

A 

L 

EA



INDEX ESTAT ACTUAL 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA 

1. INTRODUCCIÓ  Pàg. EA 5 

2. ESTUDI HISTÒRIC Pàg. EA 6

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA Pàg. EA 6 

 2.2. ACCESOS I COMUNICACIONS Pàg. EA 8 

 2.3. GEOGRAFIA Pàg. EA 9 

2.4. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPI DE PUIG-REIG Pàg. EA 12 

 2.5. LES COLÒNIES TÈXTILS I L’APROFITAMENT DE L’ENERGIA HIDRÀULICA Pàg. EA 15 

 2.6. LA COLÒNIA DE CAL PONS Pàg. EA 19 

1. INTRODUCTION Pàg. EA 22 

2. HISTORY STUDY Pàg. EA 23

2.1. GEOGRAPHICAL LOCATION Pàg. EA 23 

 2.2. ACCESS AND COMUNICATES Pàg. EA 25 

 2.3. GEOGRAPHY Pàg. EA 26 

2.4. PUIG-REIG HISTORICAL EVOLUTION Pàg. EA 29 

 2.5. TEXTILE COLONIES AND THE EXPLOTATION OF HYDRAULIC ENERGY Pàg. EA 32 

 2.6. CAL PONS COLONY Pàg. EA 35 

3. ESTAT ACTUAL Pàg. EA 38 

4. BIBLIOGRAFIA Pàg. EA 41 



INDEX ESTAT ACTUAL 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

PLÀNOL EA01: SITUACIÓ 

PLÀNOL EA02: EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL EA03: PLANTA NAU 1 I NAU 2 

PLÀNOL EA04: PLANTA NAU 3 

PLÀNOL EA05: SECCIONS I 

PLÀNOL EA06: SECCIONS II 

PLÀNOL EA07: SECCIONS III 

PLÀNOL EA08: ESCALA 

PLÀNOL EA09: FAÇANES 

PLÀNOL EA10: ESTRUCTURA NAU 1 

PLÀNOL EA11: ESTRUCTURA NAU 2 

PLÀNOL EA12: ESTRUCTURA NAU 2 SUPERIOR 

PLÀNOL EA13: ESTRUCTURA NAU 3 

PLÀNOL EA14: COBERTES 

  



Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons EA 5

1. INTRODUCCIÓ 

L’Edifici de batans i cardes de Cal Pons ens va semblar molt interessant per realitzar el nostre 

Projecte Final de Grau, no només per la proximitat amb el nostre lloc de residència i l’accessibilitat 

gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del municipi de Puig-reig, sinó també perquè aquest edifici, 

juntament amb la resta del conjunt de la fàbrica tèxtil de Cal Pons, forma part de l’historia 

socioeconòmica de Catalunya i del nostre municipi, on gairebé el 90% de les famílies tenia com a 

mínim un membre de la unitat familiar treballant-hi. 

Actualment l’edifici de batans i cardes de Cal Pons s’utilitza com a magatzem de material de 

l’Ajuntament, com senyals, material de construcció, les carrosses de reis, etc. 

Un altre dels motius pels quals vam escollir aquest edifici és precisament aquest, l’edifici pertany a 

l’Ajuntament des de l’any 1993 i es fan necessàries continues rehabilitacions per tal de mantenir-lo. 

Desprès de parlar amb la propietat i d’estudiar les necessitats del municipi pel que fa als 

equipaments, vam decidir de fer un pas més i fer una proposta de rehabilitació per tal de que  la 

conservació de l’edifici sigui més factible, i proposar un canvi d’ús, creant un espai dedicat a les 

activitats relacionades amb la música, com són un petit auditori, una escola de música i unes sales 

d’assaigs per grups locals. 

Aquest canvi d’ús tampoc és gratuït, ja que el municipi de Puig-reig manté una estreta relació 

amb l’àmbit musical, és coneguda arreu del món la Polifònica de Puig-reig (Agrupació de cant coral) i 

la celebració que cada any al mes de setembre fa el municipi de Trobada de Grups Corals, a més de 

la necessitat de l’Escola de musica de comptar amb un local, ja que actualment no disposen d’un lloc 

adequat per a les classes. 
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2. ESTUDI HISTÒRIC 

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

L’edifici de batans i cardes de Cal Pons es troba situat al terme municipal de Puig-reig, població 

que pertany a la comarca del Berguedà, concretament al Baix Berguedà, situat a la zona nord de la 

Depressió central1. 

El municipi de Puig-reig limita a l’Oest amb Viver i 

Serrateix, al Nord amb Casserres, Gironella, Olvan i Sagàs, 

amb Sta. Maria de Merlès a l’Est i finalment al Sud amb els 

termes bagencs de Gaià (Sud Est) i Navàs (Sud) 
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  Cal Pons es troba situat al sud del municipi de Puig-reig. En els darrers anys el poble s’ha anat 

urbanitzant en les zones perimetrals, fent que la colònia i el poble siguin un mateix conjunt. 

1. Nau industrial construïda 1876 
2. Nau industrial construïda 1890 
3. Nau industrial construïda 1950 
4. Magatzem de bales de cotó, 

batans i cardes. 
5. Oficines 
6. Tallers de manyaneria i fusteria 
7. Magatzem de tovalloles 
8. Vivendes dels treballadors 
9. Església, convent i escoles 
10. Torre Vella 
11. Torre Nova 

Emplaçament de la Colònia Pons 
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2.2. ACCESSOS I COMUNICACIONS 

L’Eix del Llobregat (C-16) és la carretera més important que passa pel municipi de Puig-reig, 

comunicant-lo amb les dues capitals de comarca més properes, Berga (Berguedà) i Manresa 

(Bages). El municipi disposa de dues carreteres locals: una porta a Casserres i l’Espunyola (BV-

4131) i enllaça amb la de Berga a Solsona (C-26) i l’altra duu a Sta. Maria de Merlès (BV-4406), i 

enllaça amb la de Gironella a Vic (B-432). 

Pel que fa als mitjans de transport públic, l’únic transport públic existent actualment al municipi de 

Puig-reig és l’autobús, que consta de dues línies, una comunica Llívia amb Barcelona i l’altre que 

comunica Berga amb Manresa, on es pot agafar el tren o un altre autobús fins a les diferents capitals 

de província. 

Degut a les dimensions del municipi, aquest no disposa de servei de transport urbà, però si que 

les línies d’autobús anomenades anteriorment tenen parada en cada una de les colònies industrials 

(L’Ametlla de Merola, Cal Marçal, Cal Pons, Cal Prat, Cal Riera, Cal Vidal i Cal Casas). 

L’Eix del Llobregat de Manresa a Berga         Carreteres BV-4131 i BV-4406 
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2.3. GEOGRAFIA 

El Berguedà té una superfície total de 1.184,89 km² i una població de 41.488 habitants (2008). És 

la més septentrional de les comarques de la província de Barcelona (amb l'excepció del municipi de 

Gósol, adscrit a la província de Lleida). Està situat a l'interior de Catalunya i participa tant dels relleus 

enlairats del Prepirineu2 i del Pirineu3 com dels relleus planers del nord de la Depressió Central. 

EL RELLEU

El Baix Berguedà, on es troba situat Puig-reig 

(455m altitud), forma part de la depressió central 

catalana, formada per materials sedimentats 

(gresos, conglomerats, calcàries i margues) al 

llarg del l’Eocè i de l’Oligocè. Els bancals de 

roques tendres alternen amb d’altres, poc 

gruixuts, de conglomerats més durs, a causa de 

la presencia de ciment calcari.  

La morfologia física és constituïda per relleus poc 

enlairats, per tant de paisatges més planers, amb 

grans valls i turons, dominats per camps de 

conreu.

EL RIU 

Tota la xarxa hidrogràfica del Berguedà es concentra en el riu Llobregat. Aquest riu neix dintre les 

terres berguedanes (Les Fonts del Llobregat a Castellar de N’Hug), recull tots els seus torrents i 

rieres i és l’eix que vertebra la comarca i que a través de la seva vall i del congost li assegura una via 

tradicional de comunicació. 

Per regular el curs del riu es va construir el Pantà de la Baells, a partir del qual el riu entra a la 

depressió central i deixa el Berguedà per l’Ametlla de Merola, dins el terme municipal de Puig-reig. 

Si en tot el seu recorregut el Llobregat és un riu feiner, que és captat ja per una gran canonada 

metàl·lica gairebé al seu naixement i continua movent fàbriques i industries fins al mar, és a partir del 

límit de Berga que el seu curs és seguit de fàbriques i rescloses, com Cal Rosal, la Plana, l’Ametlla 

de Casserres, Gironella, el Bassacs, les dues Viladomiu, el Guixaró, Can Prat, Can Pons, Can 

Marçal, Can Vidal, l’Ametlla de Merola, etc... ; encara que avui en dia moltes estan tancades, han 

assegurat feina i han donat vida a la major part de la població obrera de la comarca. 
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EL CLIMA 

El Berguedà, com a comarca bàsicament 

muntanyosa, presenta un important mosaic de 

microclimes. Al Baix Berguedà, el clima és 

mediterrani humit amb una lleugera tendència 

continental, que es caracteritza per un estiu 

plujós i unes temperatures més rigoroses, tant a 

l’estiu com a l’hivern, respecte el clima 

mediterrani litoral; i el clima mediterrani de 

muntanya. Les precipitacions mitjanes anuals 

ronden entre els 700 i els 900mm i les 

temperatures mitjanes anuals se situen entre els 

11º i els 13º, amb hiverns freds i estius no 

excessivament calorosos.  

Diagrama ombro tèrmic de l’estació de Berga. 

Es destaca un mes àrid (juliol) i la concentració de pluges a la tardor, 

sobretot al mes de setembre. Les temperatures mínimes es localitzen en 

els mesos de desembre, gener i febrer. 

LA VEGETACIÓ 

Des del punt de vista de la biogeografia, el 

Berguedà representa una cruïlla molt 

important d’influències diverses. La vegetació 

espontània és formada per carrascars en els 

indrets més secs i sòls pobres, i rouredes allà 

on plou més i els sòls són més profunds. 

A la part central i occidental sol dominar el 

roure valencià, i a la part més oriental i 

septentrional el roure martinenc. Actualment hi 

ha sobretot brolles amb pins (pi blanc, pi roig) 

amb moltes àrees de rebolls i rouredes joves, 

especialment després dels incendis forestals 

que van arrasar aquesta zona l'any 1994. 
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LA FAUNA 

Els grups faunístics també es poden explicar segons els estatges de vegetació. Així, en l’alta 

muntanya abunden les espècies de fauna articoalpina. Pel que fa a mamífers podem destacar la 

mostela, la guineu, el senglar i l’isard. I pel que fa als ocells podem destacar la merla roquera o l’àliga 

daurada. 

Dins dels boscos submediterranis també hi habiten un bon nombre de mamífers, com el porc senglar 

o la geneta, i ocells com la perdiu o l’aligot. Dins el món fluvial cal destacar que a la riera de Merlès 

encara es poden trobar algunes poblacions de llúdrigues. 

L’AGRICULTURA 

L’agricultura al Berguedà esdevé cada vegada més especialitzada i vinculada a la ramaderia. Es 

detecten grans diferències entre l’Alt i el Baix Berguedà, motivades principalment pel caràcter 

muntanyenc del primer. A l’Alt Berguedà l’accidentalitat del terreny fa que l’agricultura es concentri 

principalment a les valls dels rius i les extensions conreades solen ser petites. 

Al Baix Berguedà la situació és diferent. Les condicions geogràfiques afavoreixen més els conreus. El 

cereal és el conreu predominant a la comarca, i amb els anys s’ha anat canviant la tipologia, de blat a 

ordi degut al seu ús en l’elaboració de pinsos per a la ramaderia, sector que ha anat augmentant en 

els darrers anys. 

LA RAMADERIA 

La ramaderia, com en altres comarques de muntanya, ha anat assolint una importància cabdal 

dins el sector primari, sobretot pel que fa als municipis del centre i del sud de la comarca. 

Lentament la ramaderia va anar apareixent com alternativa econòmica, o com un complement, a les 

feines del camp,fins al punt que actualment una bona part dels conreus estan orientats a fer pinsos 

pel bestiar. 

Per sectors, el creixement més important ha estat el porcí, altament concentrat en la zona del Baix 

Berguedà. La comarca també compta amb explotacions de bestiar boví i oví, cal destacar també la 

cunicultura i l’aviram.  
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2.4. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPI DE PUIG-REIG 

PREHISTÒRIA 

Les excavacions fetes als jaciments del Serrat de l'Oca i al Serrat dels Lladres han pogut 

demostrar que al terme municipal de Puig-reig hi havia emplaçaments humans estables abans del 

segle VIII aC., en el període del Bronze final i el ferro, caracteritzats per l'abandonament de la vida 

cavernícola i el desenvolupament d'una agricultura que possibilitava els excedents agraris amb la 

proliferació de sitges i un interessant sistema d'emmagatzematge d'aigua; aquestes comunitats 

entraren en contacte amb els pobles colonials, i es produí un clar procés d'iberització (Serrat dels 

Lladres), amb importants restes constructives i  ceràmiques a l'entorn del seg le IV aC.   

ÈPOCA MEDIEVAL (S. IX – XV) 

Les primeres referències escrites sobre el lloc de Puig-reig són del segle X, i més concretament la 

primera, és l'acta de consagració de l'església del castell de Puig-reig, dedicada a Sant Martí, de l'any 

907.  

L’església fou consagrada pel bisbe Nantigis de la Seu 

d’Urgell a instàncies dels pobladors del lloc que, ben segur, 

l’havien edificada en època de Guifré el Pelós, arran de la 

intensa repoblació i organització del comtat de Berga. 

Consta com una de les moltes parròquies esmentades en l'acta 

de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell (document de 

finals del segle X o començaments del segle XI). 

L'església de Sant Martí era, també, l'església del castell de 

Puig-reig, una petita fortificació encimbellada dalt el turó que 

dominava l'estreta vall del Llobregat.

El terme casteller incloïa tot l'actual terme municipal dins el 

qual tenien importants propietats els comtes de Cerdanya, els de Barcelona, els del monestir de 

Ripoll, Serrateix i la Portella, i també, a partir del segle XI, la família vescomtal del Berguedà. 

El castell de Puig-reig passà a ser propietat de la família vescomtal del Berguedà en una data incerta; 

fou aquesta família la que va reconstruir la fortalesa, defensada pel mateix Llobregat i els tres nivells 

de muralla que tancaven un gran recinte casteller dins el qual es va formar, al segle XIII la vila de 

Puig-reig; l'any 1145 s'estava construint la nova església de Sant Martí. 

 El vescomte Guillem de Berguedà féu importants donacions als frares del Temple al terme 

casteller de Puig-reig i a altres llocs del Berguedà, però fou precisament el seu fill, el trobador Guillem 
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de Berguedà qui, en el seu testament de l'any 1187, deixà a l'ordre militar el castell de Puig-reig amb 

el seu terme i Fonollet. 

El testament del trobador no fou confirmat fins l'any 1231 pel rei Jaume I però, durant aquest llarg 

període d'espera els Templers consolidaren el seu domini a l'entorn de Puig-reig mitjançant més 

donacions, compres, servituds, etc. 

Així entre 1236-39 els Comanadors del Temple, coneguts fins aleshores com del Berguedà i de la 

Cerdanya, i dependents de la gran comanda templera de Palau (Vallès), comencen a ser 

documentats com a Comanadors de Puig-reig i des del castell, es crea la nova Comanda que 

administrarà tot el patrimoni de l'orde al Berguedà i a la Cerdanya (Puigcerdà, Llívia, Tor de Querol, 

Bolvir, Sallagosa, Alp, etc.). 

La Comanda de Puig-reig  fou 

una comanda rural important i va 

caldre construir un nou edifici fortificat 

adient a la gran explotació 

agropecuària dels monjos-cavallers: 

fou l'edifici conegut avui amb el nom 

de mas Periques. 

També van construir el pont que 

encara avui travessa el Llobregat, i 

aprofitant les restes arquitectòniques 

de l'antiga església romànica de Sant Julià (coneguda avui com el Carme de Periques) van construir 

la seva capella. Fou aleshores quan s'abandonà l'antic castell feudal que no s'adequava a les 

necessitats dels frares templers4.  

SEGLE XVI-XVIII 

La presència dels Hospitalers a Puig-reig es caracteritza per una llarga i progressiva crisi: les 

crisis demogràfiques i econòmiques del segle XIV provocaren un important desgavell al lloc; l'any 

1585 el comanador declarava el castell recinte inhabitable. L'orde mantenia a Puig-reig únicament un 

Prior que exercia les funcions de rector a la parròquia de Sant Martí i que rebia, espaiadament, les 

visites dels administradors i comanadors de Cervera que venien a cobrar les rendes després de les 

consegüents capbrevacions. L'antiga vila medieval a redós del castell va desaparèixer, i el terme va 

esdevenir rural i de poblament dispers: fou durant els segles XVI al XVIII que es varen consolidar les 

grans masies d'origen medieval: el Lledó, la Serra de Cap de Costa, Trasserra, la Sala, les Comes, 
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Farriols, el Soler de Jaumàs, la  Cor tada, l'Alsina, etc. i en varen sorgir de noves com Vilarrasa, 

Madrona, Trulls, Pellicer, Periques, etc.  

SEGLE XIX-XX 

La situació canvià a l'últim terç del 

segle XIX quan al peu del Llobregat varen 

començar a instal·lar-se, aprofitant alguns 

antics molins fariners, fàbriques de filats i 

teixits de cotó que esdevingueren Colònies 

industrials. 

 Puig-reig fou el municipi de la comarca 

amb més Colònies: a les primeres de 

l'Ametlla de Merola (1871), Cal Prat (1871-

1877) i Cal Pons (1875) s'hi varen afegir 

les de Cal Casas (finals del segle XIX), Cal Marsal (1889), Cal Riera (1898) i Cal Vidal (1900). 

El poble va créixer espectacularment 

gràcies a la nova activitat econòmica 

vinculada al tèxtil; varen proliferar els 

serveis i el nou nucli urbà va començar a 

créixer a partir de la plaça de la Creu 

(anomenada així perquè fins a la Guerra 

Civil de 1936-39 s'hi conservava la creu 

de terme dels frares Hospitalers); es 

formà un poble allargassat, paral·lel al Llobregat i a la carretera, amb gent procedent de l'Alt 

Berguedà i de les zones rurals veïnes del Baix Berguedà, al mateix temps que els propietaris de les 

fàbriques creaven les seves Colònies, interessants conjunts urbanístics i arquitectònics: edificis 

industrials, pisos per als treballadors, torres i esglésies (algunes amb panteons familiars com les de 

Cal Pons o Cal Prat) amb una barreja de Modernisme i Historicisme Medievalista, cafès-casinos, 

teatres, escoles, convents, baixadors i estacions de trens, botigues, camps de futbol i bàsquet, etc. 

Alguns fabricants varen dissenyar també interessants zones enjardinades, entre les quals cal 

assenyalar el bosc-jardí de la Colònia Pons. 

Aquests nous espais urbans, tancats per la muralla, i l'activitat industrial que han desenvolupat han 

marcat els últims 100 anys de la història del poble. L'any 1956 Puig-reig era un dels nuclis tèxtils més 

importants de Catalunya amb 94.000 fusos, 12.500 telers i 2.200 treballadors vinculats directament o 

indirecta a aquest sector.  

El mercat a la plaça de la creu a principis del segle XX. 

Puig-reig a començaments del segle XX 
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En els últims anys la important crisi del sector tèxtil ha afectat considerablement el poble; es va fer 

notar ja als anys seixanta a Cal Casas i, en els 

últims anys, ha provocat el tancament de les 

fàbriques de Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marsal, Cal 

Prat, Cal Pons; els tristament famosos aiguats de 

l'any 1982 van afectar moltes d'aquestes fàbriques i 

concretament l'empresa Serra Feliu de l'Ametlla de 

Merola que, sortosament, es va recuperar amb èxit. 

La davallada demogràfica dels últims anys 

s'explica per aquesta crisi. 

2.5. LES COLÒNIES TÈXTILS I L’APROFITAMENT DE L’ENERGIA HIDRÀULICA 

Les colònies industrials van ser un dels models de poblament característics -existent a molts 

països de l'Europa occidental- del procés industrialitzador. Les colònies es caracteritzaren per estar 

formades per un doble espai: l'espai productiu, on hi havia la fàbrica i els elements necessaris per a 

transformar la força de l'aigua en energia i, per altra banda, l'espai on les famílies treballadores 

dormien i passaven les poques hores lliures que tenien. En aquest espai de la colònia hi havia els 

habitatges, l'escola, el cafè, les botigues, l'església, el safareig i altres serveis i equipaments. 

A Catalunya, les colònies industrials començaren a aparèixer a partir 

de la segona meitat del segle XIX i es mantingueren plenes de vida -

social i productiva- fins a les últimes dècades del segle XX. En el conjunt 

de Catalunya es construïren un centenar de colònies industrials. La 

majoria foren colònies tèxtils, però també n'hi hagueren de mineres, 

agrícoles o metal·lúrgiques. Més de la meitat de les colònies de 

Catalunya van ser construïdes a zones interiors del país -a les conques 

dels rius Llobregat, Ter, Cardener o Freser, especialment 

a comarques com el Ripollès, Osona, el Berguedà o el Bages. 

  

Al Berguedà, la primera colònia tèxtil que es fundà fou la de Cal Rosal, l'any 1858. A partir 

d'aquell moment, i fins l'any 1901, quan es posà en funcionament la fàbrica de Cal Vidal, es 

construïren el conjunt de colònies que encara podem trobar entre Berga i Balsareny. Una gran 

concentració de colònies tèxtils on han viscut i treballat milers de berguedans i de bagencs des de 

fa més de cent anys. 

Vista Aérea del municipi de Puig-reig a principis 
dels anys 90 

Teler de Garrot 
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 Les raons que expliquen el sorgiment i consolidació d’aquest model de poblament -i del model 

de vida que s'hi desenvolupà- a comarques de l'interior de Catalunya com el Berguedà són diverses. 

Hem de tenir en compte factors polítics, econòmics, socials i energètics. 

Factors Energètics 

Les colònies tèxtils es van construir al costat dels 

rius per tal de poder aprofitar l'aigua com a font 

d'energia. Per fer-ho possible, calia construir un seguit 

d'elements: una resclosa, necessària per acumular 

aigua del riu; un canal de derivació, que desviava 

l'aigua; i la roda hidràulica o la turbina, on la força de 

l'aigua era transformada en l'energia mecànica o 

electricitat (més endavant, a partir dels anys vint del 

segle XX) necessària per fer moure els telers5 i la 

maquinària de la fàbrica.   

  

Els amos de les colònies volien l'aigua com a força motriu perquè era la font d'energia més barata 

que existia. Tanmateix, els rius de Catalunya són de cabal magre i irregular i, sovint, l'aigua que 

hi baixava era insuficient per donar energia a tota la fàbrica. Per no haver d'aturar la producció, calia 

fer ús d’una font d'energia complementària, el carbó, que s'utilitzava per poder posar en marxa la 

màquina de vapor.

Factors Polítics 

Des de l’any 1855 fins el 1866, l'Estat va aprovar diferents 

lleis que proporcionaven avantatges fiscals als empresaris que 

instal·lessin colònies en zones rurals i que aprofitessin l’aigua 

dels rius com a font d’energia. Per exemple, se'ls exonerava 

de pagar la contribució industrial durant deu anys.

Factors Econòmics 

La construcció de colònies industrials a comarques 

interiors com el Berguedà oferia, també, avantatges de tipus 

econòmic per als industrials emprenedors: els terrenys eren 

molt barats i amplis i, per tant, adquirir una gran extensió 

aquí era molt més assequible que no pas fer-ho a Barcelona i 
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TTeelleerrss:: AAppaarreellll oo mmààqquuiinnaa ppeerr tteeiixxiirr..

Resclosa de la fàbrica, amb el canal i 
l’antiga muralla 

Colònies industrials del Baix 
Berguedà, seguint el curs del 

riu Llobregat 
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rodalia; els materials constructius eren fàcils d'obtenir; la situació de les mines de Fígols permetia 

tenir, ben a prop, carbó i, a més, aquests terrenys estaven relativament a prop de Barcelona, 

des d'on arribaven, gràcies al tren, les matèries primeres (el cotó) que necessitaven les colònies per 

al seu procés de producció. 

Factors socials 

El Berguedà i les comarques veïnes proporcionaren la mà d'obra necessària per fer funcionar les 

fàbriques de les colònies. En general, els treballadors de les colònies esdevingueren, per als amos, 

una mà d'obra poc conflictiva. Això fou especialment cert a mesura que anà avançant el segle XX, i 

més clarament durant els anys de la Dictadura Franquista, però hem de tenir en compte també, que 

en els primers anys d'existència de les colònies, les relacions entre amos i treballadors foren sovint 

tenses.  

  

Durant la dècada dels anys vuitanta del segle XIX foren constants els episodis de vagues i 

mobilitzacions dels obrers per tal d'assolir unes condicions laborals més dignes. Aquest clima de 

conflictivitat social culminà amb les grans vagues de l'any 1890, que afectaren la majoria de colònies 

del Llobregat. La resposta dels amos fou doble: primerament, acomiadament, i expulsió de la colònia, 

dels obrers més reivindicatius i, posteriorment, i més a llarg termini, els propietaris de les colònies 

tendiren a fer-se seu l'anomenat model social del paternalisme.  

  

El paternalisme permetia, als amos, una nova fórmula de control dels obrers i de justificació i

legitimació de l'ordre social dins les colònies i de la figura dels amos en particular. Per mantenir el 

control sobre els obrers, els propietaris dotaren les colònies d'un conjunt de serveis i equipaments per 

a ús dels treballadors que els amos utilitzaven, a la vegada, per oferir un discurs difós a través de 

l'Església i amb la figura del capellà de la colònia com a peça fonamental i una imatge d'amo 

protector que garantia una vida estable: feina, pis, el plat a taula i fins i tot, espais d'oci als seus 

treballadors a canvi que aquests es limitessin a treballar, obeir i a comportar-se. 

  

La majoria de les persones que arribaren a les colònies del Llobregat, durant les últimes dècades 

del segle XIX, provenien del camp. Eren gent de pagès que deixaren el món rural per anar a treballar 

dotze hores cada dia i sis dies a la setmana a la fàbrica perquè a les colònies hi trobaren algunes 

coses que el camp no els podia oferir: feina estable, menjar cada dia, lloc on viure, escola pels nens, 

botigues i, fins i tot, espais d'oci com el cafè o el teatre. 

  

El sistema de les colònies industrials, per tot plegat, va permetre als amos assolir una "pau social" 

i una situació de control sobre els treballadors que a les fàbriques de Barcelona i rodalia era molt 
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difícil d'aconseguir, sobretot als anys finals del segle XIX i el primer terç del segle XX, una època de 

gran conflictivitat social i constants mobilitzacions obreres. 

Aquests conflictes eren deguts normalment a les llargues jornades de treball i els sous 

extremadament baixos que es pagaven, ho podem observar en aquest informe de la colònia pons, 

que comparat amb altres fàbriques té un horari més dur. 

INFORME PRESENTAT PER LA COLÒNIA PONS, L’ANY 
1903, A LA JUNTA DE REFORMES SOCIALS DE PUIG-REIG 

- Hores de treball: 
Diürn: 5 dies de 12 hores i 1 dia de 6 hores (66 hores 
setmanals) 
Nocturn: 5 dies de 8.30 hores i 1 dia de 9 hores (51.30 
hores setmanals) 

- Sou: Filatura: 27 a 30 ptes. Setmanals
Teixidors: 17 a 20 ptes. Setmanals 
Peons: 15 a 17 ptes. Setmanals 
Ajudants: 6 a 9 ptes. Setmanals 

- Lloguer de pisos: 5 ptes. Mensuals

- Escolarització:  40 nens
90 nenes 
20 homes adults 
50 dones adultes 

- Nombre de treballadors: 
Total: 642 
Dia 576: 152 homes 
  349 dones 
  30 nens d’11 a 16 anys 
  43 nenes d’11 a 16 anys 

Nit 66:  30 homes 
  20 dones 
  16 nens de 14 a 16 anys 
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2.6. LA COLÒNIA DE CAL PONS 

Cal Pons és una de les set colònies industrials que es construïren dins el terme municipal de 

Puig-reig durant la segona meitat del segle XIX. 

L'impulsor de Cal Pons, una de les colònies industrials més interessants de 

Catalunya a nivell urbanístic i arquitectònic, fou Josep Pons i Enrich, nascut a 

Manresa l'any 1811, descendent d'una família manresana vinculada a la 

indústria de la seda durant el segle XVIII. Josep Pons esdevingué, a partir de 

mitjans del segle XIX, un important industrial cotoner que fou, també, polític, 

fundador de la Caixa de Manresa i promotor del ferrocarril de Manresa a 

Berga. 

Josep Pons, l'any 1875, comprà els terrenys de Cal Garrigal , que posteriorment amplià amb la 

compra de més terrenys de masies dels voltants, amb la intenció de construir-hi una colònia 

industrial. L'any següent obtingué el 

permís d'aprofitament industrial de 

l'aigua del riu Llobregat i seguidament 

féu construir la resclosa, el canal, la 

sala de turbines i la fàbrica, que 

s'inaugurà l'any 1880. Al costat de 

l'espai industrial es començaren a 

construir, també, els habitatges on 

haurien de viure els treballadors de Cal 

Pons. Aquests habitatges, construïts en 

dues etapes diferents (1875 i 1890), 

formen el carrer d'Orient, el més 

emblemàtic de la colònia. Els majordoms i els encarregats vivien en pisos annexos a la fàbrica, 

mentre que els habitatges del carrer de la Baixada i de la plaça del Centre, on hi havia la botiga, el 

cafè, la fonda, el forn de pa i altres serveis, foren ocupats per famílies vinculades als serveis de la 

colònia. 

Josep Pons i 
Enrich, 1811-1893 

Imatge de Cal Pons l’any 1880 



EA 20 Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons

Un dels edificis més importants de Cal Pons, pels serveis que 

acollia, fou el que es construí, annex a l'església, l'any 1893. Aquest 

espai incloïa l'escola, el convent de les monges, la residència de les 

noies i el teatre. Els edificis més emblemàtics -per la seva 

espectacularitat- de la colònia, però, eren i són uns altres: l'església i 

les torres dels amos. L'església, inaugurada el 1887, fou qualificada, 

per la premsa de l'època, com la "Catedral de l'Alt Llobregat". Les 

dues torres, situades al voltant d'un jardí, foren construïdes abans de 

l'any 1885 (la vella) i el 1897 (la nova).  

El conjunt de la colònia en construcció fou envoltat per una muralla d'uns dos metres d'alçada que 

tenia tres portals i dues portes. Els porters i el "sereno6" vigilaven que cap treballador entrés o sortís 

del perímetre de la colònia més tard de les 8 o les 9 del vespre (depenent de l'època de l'any). 

Aquesta muralla fou enderrocada durant la Guerra Civil i ja no es reconstruí. 

Els anys vuitanta del segle XIX, mentre la colònia anava creixent i la fàbrica ja funcionava a ple 

rendiment, foren molt conflictius. Els obrers de Cal Pons, i de totes les colònies i fàbriques tèxtils 

catalanes de l'època,  havien de suportar unes condicions laborals molt dures: dotze hores diàries, o 

més, dins d'una fàbrica plena de perills i incomoditats i havent de sentir, constantment, el soroll dels 

telers i la maquinària. Contra aquesta realitat quotidiana es rebel·laren, en diferents ocasions, els 

treballadors de Cal Pons. La mobilització més important fou la vaga de l'any 1890, la qual afectà la 

majoria de les fàbriques i colònies del Llobregat. Com a conseqüència d'aquesta vaga, 150 obrers de 

Cal Pons foren acomiadats i expulsats de la colònia. 

L'any 1893 morí Josep Pons i Enrich i tres anys després el seu hereu, Ignasi Pons. A partir 

d'aquells moments, i fins l'any 1921, Lluís G. Pons, 

germà del fundador de la colònia, esdevingué l'home fort 

de la família i l'amo de Cal Pons. La situació de la 

colònia, ja construïda i consolidada i la figura del director 

de la fàbrica, que era qui controlava el funcionament 

econòmic de l'empresa i el manteniment de l'ordre i la 

"pau social" i que disposà de xalet propi a partir de l'any 

1900, van permetre al Sr. Pons, centrar-se en la seva 

activitat política. Aquests anys en els quals Lluís Pons esdevingué l'amo de Cal Pons és quan es 

consolidà la relació paternalista envers els treballadors.  
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SSeerreennoo:: VViiggiillaanntt mmuunniicciippaall nnooccttuurrnnqquuee vvaa aappaarrèèiixxeerr ddeess ddeell SS..XXVVIIIIII ffiinnss aa ffiinnaallss ddeell SS..XXXX..

Vista de Cal Pons al 1893 
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Com la majoria de colònies del Berguedà, Cal Pons es mantingué a ple rendiment i plena de vida 

fins als anys seixanta. A partir de llavors les coses començaren a evolucionar ràpidament. La fàbrica 

seguí funcionant fins l'any 1992, però a partir dels anys setanta, i especialment durant els vuitanta, 

els indicis de la crisi del sector tèxtil es feren sentir i el model de colònia també entrà en decadència: 

molta gent abandonà Cal Pons i els serveis anaren tancant. Amb el tancament de la fàbrica, el 

conjunt de la colònia, llevat de la turbina,  fou embargat. Quan es posà a la venda -mitjançant 

subasta pública, a finals dels anys noranta, l'Ajuntament de Puig-reig adquirí bona part dels espais de 

la colònia. 

EDIFICI DE BATANS I CARDES  

Paral·lelament a la fàbrica vella, aprofitant el poc terreny disponible, 

es van construir un seguit de naus més petites, on s’hi varen instal·lar 

el batà, les cardes i el magatzem de cotó; aquests edificis, construïts la 

dècada dels anys 20, varen ser novament ampliats l’any 1958. 

En aquest edifici en primer lloc hi havia una gran nau per rebre la 

matèria prima que s’utilitzava en la fàbrica tèxtil, el cotó. Mitjançant en 

els primers anys, mètodes manuals i posteriorment mitjans mecànics, 

es descarregava la matèria per emmagatzemar-la. 

Seguidament la matèria primera es conduïa, a les màquines de 

batanar (batans), que estaven compostes per uns grans malls de 

fusta moguts per un eix, que colpejaven, desengrassaven i enfortien 

el material. Aquest procés servia per augmentar la resistència, 

suavitat i compacitat de les fibres. 

L’últim procés que es duia a terme en aquest edifici era el pas de la 

matèria per les cardes, que separaven completament les fibres entre 

elles, eliminant les fibres més curtes i aportant un augment de la qualitat 

final del producte. 

Aquesta màquina consistia en una sèrie de pues metàl·liques, entre les 

quals passava la fibra, sortint en forma de cinta, però sense orientació definida. 

  

Com en la majoria d’edificis industrials de l’època les escasses finestres existents servien per 

l’entrada de llum, es per aquest motiu que la ventil·lació es feia per mitjans mecànics. 
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1. INTRODUCTION 

The building of fulling and carding of Cal Pons seemed to be a really interesting subject to do our 

Final Project, not only for its proximity to our home and its easy access, thanks to the Puig-reig City 

Hall collaboration but because this building, as the rest of the set of buildings in Cal Pons’s textile 

factory, is a very important part of the socioeconomic history of Catalonia and our town, where almost 

a 90% of the families had at least one relative working there. 

Nowadays, the building of fulling and carding of Cal Pons is used as a warehouse of construction 

material from Puig-reig City Hall, like traffic signs, The Three Wise Men’s carriages, etc... 

Another reason that we choose this project is because it has belonged to the Council since 1993. So, 

it is necessary to make constant renovations to keep it in goods conditions. 

After talking to the property and study the needs of our village with regard to the equipment, we 

decided to go one step further and make a restoration proposal to achieve that the preservation of the 

building was more feasible and propose a change of use, making a space dedicated to activities 

related to the music, like a small auditorium, a music school and rooms for local groups.   

This change is carried out because our town has a close relationship with the music field. 

Polifonica of Puig-reig (choral group) and the celebration that every year takes place in September, 

which brings a lot of choral groups together, are well known around the world. In addition, the Music 

School needs to have good premises because, currently, it doesn’t have a proper place to do classes. 



Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons EA 23

2. HISTORY STUDY 

2.1. GEOGRAPHICAL LOCATION

The building of fulling and carding of Cal Pons is located in Puig-reig. This town that belongs to the   

Berguedà region, specifically, at low Berguedà, located in the north of the central depression. 

Puig-reig at west borders on Viver and Serrateix region; 

at north borders on Casserres, Gironella, Olvan and Sagàs; 

at east the village borders on Santa Maria de Merlès and 

finally at south on Gaià and Navàs. 

�

Berguedà in Catalunya      Puig-reig in Berguedà 

Cal Pons in  Puig-reig 

CAL PONS
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  Cal Pons is located in the south of Puig-reig. This town has been urbanized in its perimeter 

areas, for the last years. So, that colony and town are one set.  

12. Industrial building built in 1876 
13. Industrial building built in 1890 
14. Industrial building built in 1950 
15. Store of bales de cotó, batans i 

cardes. 
16. Offices 
17. workshops de manyaneria i 

fusteria 
18. Store of towels 
19. Home of workers 
20. Church, convent and school 
21. Old Tower 
22. New Tower 

Colònia Pons 
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2.2. ACCESS AND COMUNICATIONS 

The most important road that goes past Puig-reig is L’Eix del Llobregat (C-16) 

Communicating it with the two closest cities, Berga (Berguedà) and Manresa (Bages). 

Puig-reig has two local roads: the first one goes to Casserres and l’Espunyola (BV-4131) and links 

with the road that leads to Berga and Solsona (c-26), the other one goes to Sta. Maria de Merlès (BV-

4406), and links with Gironella to Vic road (B-432). 

As far as the public transport concerned the bus is the only public transport in Puig-reig town. This 

has two lines, the first one communicates Llívia with Barcelona, and the other communicates Berga 

with Manresa, where you can take the train or bus to other provincial capitals. 

Puig-reig doesn’t have urban transport, because it  is a little town, but the bus lines have bus stop 

in industrial urbanizations called  “Colònies Industrials” (L’Ametlla de Merola, Cal Marçal, Cal Pons, 

Cal Prat, Cal Riera, Cal Vidal and Cal Casas). 
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GEOGRAPHY 

Berguedà has a total area of 1.184,89 km² and a population of 41.488 inhabitants (in 2008). 

Is the most Northern region of Barcelona provinces (apart from Gósol, a little village which is located 

in Lleida province). It’s situated in Catalonia and is part of elevated reliefs of Prepirineu and Pirineu 

and part of the north flat reliefs of central depression. 

RELIEF

The low region of Berguedà, where is Puig-

reig is located (at 455m altitude), is part of 

Catalan Central Depression, It is formed for 

sedimentary materials (sandstones, 

conglomerate, marl and limestone) along the 

Eocene and the Oligocene. This zone is formed 

for soft rocks and other hardier conglomerates 

due to the presence of calcareous cement. The 

physical morphology is constituted by little 

elevated reliefs, so it is formed by even 

landscapes with big valleys and hills, but fields 

stand out. 

THE RIVER 

All Berguedà hydrographic net is concentrated on Llobregat river. This river born in Berguedà’s  

Land (Les Fonts del Llobregat in Castellar de N’Hug). Llobregat River includes all little rivers and 

streams and articulates the county and its valley and the gorge it ensures a traditional way of 

communication. A reservoir was built to regulate the river (Pantà de la Baells), from which the river 

enters in the central depression and leaves Berguedà region in l’Ametlla de Merola, in Puig-reig 

municipality. 

Llobregat River is an arable river because its water is already captured by a large metallic pipe in the 

river’s source and it is practically used by factories and industrial companies right to the end of that. 

  

From the limit of Berga the river is followed by factories and locks, like Cal Rosal, La Plana, and 

l’Ametlla 

de Casserres, Gironella, el Bassacs, les dues Viladomiu, el Guixaró, Can Prat, Can Pons, Can 

Marçal, Can Vidal, l’Ametlla de Merola, etc…; although many of these are closed today, they have 

assured employment and have given life to the great majority of the working population x in the 

region. 



Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons EA 27

CLIMATOLOGY 

Berguedà, as a mountainous region, 

presents an important mosaic of microclimates. 

At Low Berguedà, climatology is humid 

Mediterranean with a continental slight tendency 

that is characterized by a rainy summer and 

more rigorous temperatures, during seasons, 

summer and winter. The average annual rainfall 

are between 700 and 900mm and the average 

annual temperatures are over 11ºC and 13ªC, 

with cold winters and not excessively warm 

summers.  

Diagram shoulder thermal station Berga. 

It features a dry month (July) and the concentration of rainfall in 

autumn, especially in September. Minimum temperatures were 

found in the months of December, January and February.

VEGETATION

From biogeography standpoint, Berguedà 

represents a very important cross of different 

sways. The spontaneous vegetation is formed 

by kermes in the driest places and poor soils, 

and oak grove can be found where rains a lot 

and in deeper soils. 

In the central part and western zones the 

valencian oak is usually the dominant wood, 

and in the most eastern and northern zones is 

the “martinenc” oak. Nowadays there are 

mostly scrub pines (white pine, red pine) with 

many areas of “rebolls” and young oaks, 

especially after forest fires devasted this area in 1994.  
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WILDLIFE 

The wildlife groups can also be explained according to the stages of vegetation. In the high 

mountain species like “articoalpina” of wildlife abounded. As mammals we highlight the weasel, fox, 

wild boar and deer. And for the birds, we can highlight the golden eagle or rock thrush. 

Inside submediterranean forests also habitat a high number of mammals also lives there like boars 

and civet cat, and birds like partridge or eagle. Inside the river’s world it should be noted that we can 

find some otter populations in Merlès stream. 

  

AGRICULTURE 

Agriculture in Berguedà is increasingly becoming specialized and linked to livestock. We detected 

big differences are detected between upper and lower Berguedà; it is primarily motivated primarily by 

the mountain nature of the first one. At the High Berguedà, the agriculture is mainly concentrated in 

the valleys of rivers due to its unevenness terrain and cultivated extensions are usually small. 

At Lower Berguedà the situation is different. The geographical conditions favor more the crops. The 

grain is the predominant crop in this region, and the type of grain has been changing over the years 

from wheat to barley due to its use in the production of feed to livestock, group has increased in last 

years. 

  

LIVESTOCK 

Livestock, as in other mountainous counties, has gained crucial importance in the primary sector, 

particularly in the central and southern region. 

Livestock emerged slowly as an economic alternative, or as a complement to country work, In 

addition, nowadays an important part of the crops is orientated to produce feed to cattle. 

By sectors, pigs have had the most important growth, highly concentrated in Low Berguedà region. 

This region also has farms of cattle and sheep farms, must also mentioned the rabbit and poultry 

farms.
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2.4. PUIG-REIG HISTORICAL EVOLUTION 

PREHISTORY 

The archaeological excavations at the “Serrat de l’Oca” and “Serrat dels Lladres” have been able 

demostrate that in the municipality of Puig-reig had human stable sites before the VIIIaC. Century, 

during the period of late Bronze and iron, characterized by the abandonment of the cave life and the 

development of agriculture with agricultural surpluses that made possible the proliferation of silos and 

an interesting system of water storage; these communities came into contact with the colonial 

peoples, and there was a clear process of “iberització (Serrat dels Lladres)”, with major construction 

and ceramic remains around IVaC century.  

MEDIEVAL (S. IX – XV) 

The earliest written references on the site of Puig-reig are the X century, and more specifically the 

first is the act of consecration of the castle’s church of Puig-reig, dedicated to St. Martin in the year 

907.  

The church was consecrated by Bishop of “La Seu d’Urgell”, 

Nantigis at the request of the inhabitants of the place; surely 

they had built during the region of Wilfred the Hairy, following the 

intense stocking and organization of the counting of Berga. 

It has one of the many parishes mentioned in the minutes of the 

consecration of Sta. María of la Seu d’Urgell (document late X 

century or early XI century). 

The church of St. Martí was also the castle church of Puig-reig, a 

small fortification place up the hill overlooking the narrow valley 

of Llobregat 

The term included all the current municipality within which 

important properties where the counts of Cerdanya, the Barcelona, the monastery of Ripoll, Serrateix 

and the Portella, and also from the XI century, to the viscount family of Berguedà. 

Puig-reig castle became property of the viscount family of Berguedà in a uncertain date; was this 

family who rebuilt the fort, defended by the Llobregat River and the three levels of the wall that closed 

a large area within which castle formed, in the XIII century the town of Puig-reig; in 1145 was building 

the new church of St. Martin. 

 The Viscount William of Berguedà made significant donations to the monks of the temple in Puig-

reig and in the others parts of Berguedà, but it was precisely his son, the troubadour William of 

Berguedà who, in his testament in 1187, left to the military command the castle of Puig-reig with his 

term and Fonollet. 
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The will of the troubadour was not confirmed until the year 1231 by King James I, but during this 

long waiting period the Templar consolidated its dominance in the area of Puig-reig means more 

donations, purchases, easements, etc. 

So between 1236-39 the Commander of the Temple, known hit as Berguedà and Cerdanya, and 

depended on large order Templar Palace (Barcelona), began to be documented as commander of 

Puig-reig and from the castle creates new command to manage all the assets of the Order Berguedà 

and Cerdanya (Puigcerdà, Llívia, Tor de Querol, Bolvir, Sallagosa, Alp, etc.). 

The Puig-reig Order was an 

important order country and was 

necessary to built a new building 

suitable for the large fortified suits big 

farming to monks-knights: it was the 

building known today under the name 

of “Mas de Periques”. 

They also built the bridge that still 

cross the Llobregat River, and taking 

advantage of the architectural remains 

of the ancient Romanic church of St. Julian (now knows as “Carme de Periques”) built her chapel.  It 

was then abandoned when the old feudal castle don’t fits the needs of monks templars.  

XVI-XVIII CENTURY 

The presence of the “Hospitalist” in Puig-reig is characterized by a long and gradual crisis: 

demographic and economic crisis of the XIV century caused a major mess on the site; in 1585 the 

commander declared the castle grounds uninhabitable. The Order remained in Puig-reig only a Prior 

that only do the duties of a priest in the parish of St. Martin and he received the views of managers 

and commanders of Cervera who came to 

collect the rents after the proceedings. The 

old medieval castle sheltered disappeared, 

and the term became dispersed rural 

settlement: it was during the  XVI to XVIII 

were consolidating large medieval houses: el 

Lladó, la Serra de Cap de Costa, Trasserra, 

la Sala, les Comes, Farriols, el Soler de 

Jaumàs, la  Cor tada, l'Alsina, etc. and other new like: Vilarrasa, Madrona, Trulls, Pellicer, Periques, 

etc.  

Bridge and church of Periques 
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XIX-XX CENTURY 

The situation changed in the last third of XIX century when the foot of Llobregat began to install 

themselves, taking advantage of some former flour mills, spinning mills and cotton which became 

industrial colonies. Puig-reig was the town of the region with more colonies: the first l'Ametlla de 

Merola (1871), Cal Prat (1871-1877) and Cal Pons (1875) should add to Cal Casas (at the end of XIX 

century), Cal Marsal (1889), Cal Riera (1898) and Cal Vidal (1900). 

The village grew dramatically thanks 

to the new economic activity linked to the 

textile; they proliferate services and new 

town began to grow from the “plaça de la 

Creu” (so named because until the Civil 

War of 1936-39 preserve the cross of 

Hospitalizes); a village was formed 

elongated, parallel to Llobregat and to the 

road, with people from the High Berguedà and from the rural areas surrounding Low Berguedà, while 

the factory owners build their colonies, urban and architectural interest groups: industrial buildings, 

apartments for workers, towers and churches (some with family mausoleums as Cal Pons or Cal Prat) 

with a modernism mixture and medieval historicism, coffees, casinos, theaters, schools, convents, 

railway station, shops, football and basketball camp, etc. 

  

Some manufacturers designed interesting gardens; we can highlight forest-garden of Cal Pons. 

This new urban spaces, enclosed by the walls, and industrial activity that have developed have 

marked the past 100 years of history of the town. 

In 1956 Puig-reig was one of the most important textile centers of Catalonia with 94.000 spindles, 

12.500 looms and 2.200 workers directly or indirectly linked to this sector. 

In recent years the important textile industry crisis has greatly affected the people; it noted already in 

the sixties in the house of Cal Casas, and in recent years has caused the closure of factories of Cal 

Riera, Cal Vidal, Cal Marsal, Cal Prat, Cal Pons; the notorious floods of 1982 affected many of these 

factories and specifically the company “Serra Feliu” of “l’Ametlla de Merola” that, fortunately he 

recovered successfully. The demographic decline of recent years is explained by this crisis. 

Puig-reig in XX century 
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2.5. TEXTILE COLONIES AND EXPLOITATION OF HYDRAULIC ENERGY 

Industrial colonies were one of the characteristic patterns of settlement existent in many countries 

of Western Europe, the industrialization process. The colonies were characterized by being formed 

by a double space: productive space, where there was the factory and the elements necessary to 

transform the force of water and energy, on the other hand, the place where working families slept 

and spent the few hours they were free. In this area of the colony were the homes, schools, coffee 

shops, church, laundry and other services and facilities. 

In Catalonia, the industrial colonies began to appear from the second 

half of the XIX century. In the whole of Catalonia were built hundreds of 

industrial colonies. Most colonies were textiles, but there had to mining, 

agricultural and metallurgical. More than half of the colonies were built in 

the Catalan hinterland of the country in the basins of the rivers Llobregat, 

Ter-Cardener or milling, especially in regions like Ripollès, filmed, or 

Berguedà Bages. 

  

Berguedà the first colony was founded was the textile Cal Rosal, in 1858. From that moment, and 

until 1901, when the factory went into operation must Vidal, whole colonies were built that we can still 

find Berga and Balsareny. A large concentration of textile colonies give  live and work thousands of 

Berguedans and women from Bages for more than a hundred years. 

The reasons for the emergence and consolidation of this model of settlement, and the model of life-

there developed in inland regions such as Catalonia Berguedà are diverse. We take into account 

political, economic, social and energetic. 

Energy Factors 

Textile colonies were built along rivers in order to 

take water as an energy source. To make this possible, 

had built a series of elements: a lock, needed to collect 

water from the river diversion channel, which diverted 

the water and the water wheel or turbine, where the 

force of water transformed into mechanical energy or 

electricity (below, from the twenties of the twentieth 

century) required to move the tellers and the machinery 

of the factory.   
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Owners colonies wanted water as motive force because was energy source cheapest existed. 

However, the flows of rivers of Catalonia are meager and irregular, and often water down there was 

insufficient power to the whole factory. Not having to stop production, it was necessary to use a 

supplementary energy source, coal, which was used to launch the steam engine.

Political Factors 

From 1855 until 1866, the state passed several laws 

providing tax advantages to businesses setting up camps in 

rural and less that use river water as a source of energy. For 

example, are exempted from paying the contribution industry 

for ten years. 

Economical Factors 

The construction of industrial estate in inland counties as 

provided Berguedà also economic advantages for industrial 

entrepreneurs: the grounds were very extensive and 

inexpensive and thus acquire a large area here was much 

more affordable than do it in Barcelona and surroundings, the 

building materials were readily available, the situation had 

allowed Fígols mines, close, coal, and more, these areas were 

relatively close to Barcelona, where arriving, thanks to the train, the raw materials (cotton) that the 

colonies needed for its production process. 

Social Factors 

Berguedà and neighboring regions they provide the manpower needed to operate factories in the 

colonies. Overall, workers in colonies weren’t difficult for owners. This was especially true as the 

twentieth century progressed, and more clearly during the years of Franco's dictatorship, but we must 

also take into account that in the first years of existence of the colonies, relations between owners 

and workers were often strained. 

  

During the eighties of the nineteenth century episodes of strikes and mobilizations of workers 

were constant to achieve better working conditions. This atmosphere of social unrest ended with the 

major strikes in 1890, that affected the majority of colonies Llobregat. The answer of owners was 

double: first, dismissal and expulsion from the colony of more radical workers, and then, longer term, 

owners of the colonies tended to attributed himself the social model of paternalism.  
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The paternalism allowed, the owners, a new form to control workers and justification and 

legitimization of the social order in the colonies and the figure of the owners in particular. To maintain 

control over workers, the owners give the colonies a set of services and facilities for use by workers, 

which in turn used to deliver a speech broadcast by the Church, with the figure of the priest of the 

colony as a cornerstone and an image of lord protector that guarantees a stable life: work, home, food

and even places of entertainment to its employees in exchange they will limit themselves to work, 

obey and behave. 

  

Most people, who came to Llobregat colonies during the last decades of the nineteenth century,

came from the field. They were people who left the rural world to go to work twelve hours every day

and six days a week at the factory because at the colonies can find some things that the field cannot 

provide: stable job, eat every day, place to live, school for children, stores, and even leisure spaces 

such as coffee or theatre. 

  

The system of industrial colonies, allowed the owners achieve a "social peace" and a situation of 

control over workers in factories, that in Barcelona and surroundings was very difficult to achieve,

especially in the final years of the nineteenth century and the first third of the twentieth century, a time 

of great social unrest constant demonstrations. 

These conflicts were usually due to long hours of work and extremely low salaries that were paid,

we can see in this report of the colony Pons, that in comparison with other plants have a harder time.

REPORT PRESENTED BY THE PONS COLONY, IN YEAR 1903, 
TO SOCIAL REFORM BOARD OF PUIG-REIG 

- Working hours: 
During the day: 5 days of 12 hours and 1 day of 6 hours 
(66 weekly l hours) 
During the night: 5 days of 8.30 hours and 1 day of 9 
hours (51.30 weekly l hours) 

- Wage: Spinning: 27 to 30 pts. Weekly
Weavers: 17 to 20 pts. Weekly 
Pawns: 15 to 17 pts. Weekly  
Helpers: 6 to 9 pts. Weekly 

- Rent of apartments: 5 pts. Monthly

- Schooling:  40 children
90 girls 
20 men 
50 women 

- Number of employees: 
Total: 642 
Day 576: 152 males 
 349 women 
 30 children from 11 to 16 years 
 43 girls from 11 to 16 years 

Night 66:  30 men 
 20 women 
 16 children from 14 to 16 years 
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2.7. CAL PONS COLONY 

Cal Pons is one of the seven colonies that were built inside the industrial township of Puig-Reig 

during the second half of the nineteenth century. 

 The founder of Cal Pons, one of the most interesting industrial villages of 

Catalonia in the urban and architectural level, was Josep Pons and Enrich, born 

in 1811 in Manresa, descendant of a Manresan family linked to the silk industry 

during the eighteenth century. Josep Pons became, from mid-nineteenth century, 

an important cotton industrial; it was also, political, founder of the Caixa de 

Manresa and promoter of railroad Manresa to Berga. 

 Josep Pons, 1875, bought the land of Can Garrigal, subsequently expanded by purchasing more 

land of farms nearby, with the intention 

to build an industrial colony. The 

following year obtained the permission 

of industrial exploitation of the water of 

river Llobregat, and then builds the 

dam, the canal, the turbine room and 

factory, which opened in 1880. Beside 

the industrial space began to build, too, 

homes where workers would have to 

live in Cal Pons. These homes,

constructed in two different stages 1875 

and 1890), forming the Orient Street,

the most emblematic of the colony. The butlers and makers lived in apartments attached to the 

factory, while the homes of street de la Baixada and of Plaça del Centre, where the shop was, the 

coffee, the inn, the bakery and other services, were occupied by families related to the services of the 

colony. 

One of the most important buildings of Cal Pons, for services that had, which was built, annex to 

the church in 1893. This area included the school, the convent of the nuns, the residence of the girls

and theatre. The most emblematic buildings, for its spectacular, of the colony were and are other: the 

church and the towers of the owners. The church, opened in 1887, was qualified by the press of the 

time, as the "Cathedral of the Upper Llobregat". The Two Towers, situated around a garden, were 

built before 1885 (the old) and in 1897 (the new). 

Josep Pons i 
Enrich, 1811-1893 

Cal Pons in 1880 
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The whole colony was surrounded by a wall about two feet high which had three portals and two 

gates. The goalkeepers and "serene" ensure that workers no entering or leaving the perimeter of the 

colony before 8 or 9 pm (depending on the season). This wall was demolished during the Civil War

and never was rebuilt. 

The eighties of the nineteenth century, while the colony grew and the factory was running at full 

capacity, were very troubled. The workers of Cal Pons, and all colonies and the catalan textile mills of 

the time, had to endure harsh working conditions: twelve hours a day, or more, within a factory full of 

dangers and inconveniences and having heard constantly, the noise of looms and machinery. Against 

this reality rebelled, several times, workers of Cal Pons. The largest mobilization was the strike in 

1890, which affected most of the factories and colonies Llobregat. As a result of this strike, 150 

workers of Cal Pons were dismissed and expelled from the colony. 

 In 1893 died Josep Pons and Enrich and three years later his heir, Ignasi Pons. From that time,

and until 1921, Lluís G. Pons, brother of the founder of 

the colony, became the strong man of the family and the 

owner of Cal Pons. The situation of the colony, already 

built and consolidated and the position of the director of 

the factory, it was who controlled the economic 

performance of the company and the maintenance of 

order and "social peace" and has its own chalet 

from1900, allowed Mr. Pons, focus on his political 

activity. In the years that Lluís Pons became the owner of Cal Pons was consolidate the relationship 

paternalistic toward employees. 

Like most colonies Berguedà, Cal Pons remained at full capacity and full of life until the sixties.

Since then things began to evolve rapidly. The factory continued to operate until 1992, but from the 

seventies, and especially during the eighties, the evidence of the crisis in the textile sector were made 

to feel and model of colony also came into decay: many people left Cal Pons and the services were 

closed. With the closure of the factory, the whole colony, except for the turbine, was seized. When put 

on sale, through public auction, at late nineties, the City Council Puig-reig acquired most of the 

spaces of the colony. 
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BUILDING OF FULLING AND CARDING 

Parallel to the old factory, using the little available land, were built a 

number of smaller ships, where they install the fulling, the cotton store 

and carding machines; these buildings, built in the nineteen twenties,

were extended again in 1958. 

In this building there was a large warehouse to receive the raw material 

used in the textile factory, cotton. Using manual methods, in the early 

years, and then mechanically, the material was downloaded for storage. 

Then the raw material is carried into the fulling machine (fulling),

which were composed by large wooden mallets driven by a shaft that 

banged, degreasing and strengthen the material. This process was 

used to increase strength, smoothness and compactness of the 

fibers. 

The last process was carried out in this building was the pass of matter 

by the carding machine, that separated completely the fibers between 

them, removed the fibbers shorter and providing an increased final 

product quality. 

This machine consisted of a series of metal spikes, between them 

passing the fibber, gone out in the form of tape, but without definite orientation. 

  

As in most industrial buildings of the time the few existing windows, were used incoming light, is for 

this reason that the ventilation was by mechanical means. 
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3.  ESTAT ACTUAL

Per entendre el sistema estructural de l’edifici, així com els seus materials i forma cal tenir en 

compte el tipus d’arquitectura utilitzada en aquell moment. 

La construcció de les primeres fàbriques no va portar aparellat un nou tipus d'arquitectura. Els 

tipus estructurals tradicionalment emprats en la construcció d'esglésies, edificació civil, tallers 

artesanals, etc. es van aplicar també per a la construcció d'edificis industrials.  Alguns d'aquests tipus 

estructurals tradicionals són:  

• Murs de càrrega amb biga de fusta.  

• Murs de càrrega amb ganivet (cintra) de fusta.  

• Murs de càrrega amb volta d'obra de fàbrica.  

• Volta paredada.  

Amb la biga de fusta sobre murs de càrrega podien aconseguir-se llums entorn dels 6 metres, per 

la qual cosa es va fer necessari evolucionar cap a formes més complexes com el ganivet de fusta 

que va permetre aconseguir majors llums. Els ganivets no són més que una forma primitiva de les 

cintres, que al seu torn són conjunts plans trianguladors amb la finalitat de que les barres treballin a 

esforços axials (tracció o compressió).  

Els murs de càrrega per la seva banda s'aixequen a força de maons o maçoneria, i en alguns 

casos sofreixen modificacions com la inclusió de pilastres per reforçar l'estabilitat lateral del mur. Les 

voltes, anessin d'obra de fàbrica o paredades, tampoc permetien aconseguir grans llums amb el que, 

en definitiva, els edificis industrials construïts amb tipus estructurals tradicionals posseïen típicament 

una planta estreta i allargada. Aquests edificis, en general, mancaven del que avui dia es coneix com 

a estructura, entesa com un esquelet que recull les càrregues i les transmet fins a fonamentació. El 

suport del conjunt s'aconseguia recolzant la coberta de forma contínua al llarg dels murs, que 

exercien una doble funció: d'una banda, eren elements de tancament que delimitaven l'espai interior 

de l'exterior a la nau, i d'un altre costat, eren elements estructurals que havien de resistir les 

càrregues.  

També són característics els edificis industrials en altura, dividits en plantes amb una aparença 

similar als blocs de cases, en els quals la producció d'energia i les màquines pesades se situen en la 

planta baixa, mentre que en les plantes superiors es desenvolupaven les labors de manufactura i 

treballs poc mecanitzats realitzats pels obrers, que s'ajudaven en tot cas per eines i maquinària 

lleugera.  
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Qualsevol que anés l'edifici industrial, una característica comuna és l'escassa existència 

d'obertures per a ventilació i il·luminació de l'interior, reflex de l'escassa importància que se li donava 

a les condicions de treball dels obrers, convertint-se en molts casos les fàbriques en llocs insalubres.  

Aquestes solucions es mostren incapaces de satisfer les necessitats de la indústria, espais 

diàfans, major il·luminació, funcionalitat, etc... . Això és el que fa imprescindible el sorgiment d’una 

arquitectura industrial pròpia, però aquest és un tema que queda fora de l’àmbit d’aquest treball. 

L’edifici de batans i cardes de Cal Pons es troba situat davant de l’antiga fàbrica tèxtil, separat per 

un carrer (carrer Orient) i està envoltat de vegetació per la part posterior. 

Exteriorment mostra 3 acabats diferents en la façana que fan preveure l’interior dividit en 3 naus, que 

com ja hem explicat anteriorment tenien funcions diferents en el tractament del cotó. 

Nau 1 

 És la nau des d’on s’accedeix al conjunt, mitjançant una porta corredissa de fusta de grans 

dimensions. Té una forma rectangular de (251.34 m2), formada per murs de càrrega de pedra 

arrebossats amb guix de 65cm d’espessor. La coberta inclinada a dues aigües amb una pendent del 

35% està formada per encavallades de fusta i recoberta a l’exterior amb teules ceràmiques (teula 

àrab). 

Aquesta nau és l’única que no compta amb finestres a la façana, però si que compta amb una 

obertura situada sobre la porta d’entrada. 

Nau 2 

 Des de la nau 1 s’accedeix mitjançant una rampa a la nau 2 (325m2 cada nivell), que presenta 

dos nivells comunicats per una escala amb volta catalana7 il·luminada per tres finestres. 

El sostre interior presenta en la majoria de la nau un fals sostre8 de voltes realitzades amb peça 

ceràmica i guix. Entre el fals sostre i el terra de la nau 2 superior hi ha aproximadament 1.60m 
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d’altura on trobem una sèrie d’encavallades metàl·liques, entre les quals es disposen petites finestres 

de 65 x 65cm en la façana nord. L’accés al fals sostre es realitza a través de l’estança interior. 

El sostre de la part superior segueix el mateix model que el fals sostre inferior, amb la diferència de 
les encavallades metàl·liques, que en aquest cas formen les pendents de la coberta acabada amb 
teules ceràmiques. 

En la comunicació entre les naus s’observen bigues metàl·liques, fet que ens fa pensar que les 

obertures interiors són posteriors a la construcció inicial. 

Les obertures de la façana sud són l’entrada de llum en la part inferior de la nau 2, en la part superior 

les obertures són ambdós costats de façana. 

Nau 3

Aquesta nau tot i tenir només un nivell, és la més gran de les 3 (683.37m2), per aquest motiu el 

sostre interior està format per voltes de maó de pla lligades amb tirants metàl·lics, ja que aquesta 

combinació permet assolir llums més grans. 

És la nau més lluminosa, ja que compta amb obertures a les dues façanes longitudinals. 

Des d’aquesta nau s’accedeix als passadissos subterranis que travessen una gran part de les 3 

naus, però degut a les seves dimensions (només hi passa 1 persona) no són habitables. 

La coberta, igual que la nau 2 està formada per encavallades metàl·liques que formen les pendents 

de les dues aigües. 
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