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1. Introducció  
 

La primera intenció era realitzar un projecte sobre les pràctiques que es duien a 

terme anys enrere en els productes tèxtils, volíem parlar de la producció manual 

del sabó, dels tints i dels blanquejants naturals, i de fet, aquests aspectes 

formaven part del projecte en un principi. El que ha succeït ha estat que mirant 

enredera un centenar d’anys, ens hem adonat de les possibilitats d’anàlisi del 

fenomen de les colònies tèxtils, esdevenint aquest l’objectiu principal d’aquest 

projecte. A priori ja ens adonem de les possibles dificultats que presentarà, ja 

que estudiarem aspectes del passat amb uns valors que aleshores no existien. 

 

Les colònies tèxtils són un dels elements més característics del patrimoni 

industrial català, aquestes han evolucionat al llarg de més de 150 anys de vida 

igual que ho han fet la resta de pobles. Les colònies, pobles petits i equipats 

amb els serveis bàsics per al funcionament autònom de la seva població, 

dedicada de ple a la fàbrica, neixen en zones rurals, a prop del riu, a partir de 

mitjans del segle XIX. 

 

Una de les explicacions per a l’aparició de les colònies en aquest indret és 

l’aprofitament de l‘aigua com a font d’energia alternativa al carbó, una altra és 

les avantatges de facilitat d’obtenció de mà d’obra, salaris baixos i la “pau 

social”. De ben segur que hi van jugar un paper important altres aspectes com: 

les exempcions fiscals, els incentius legals a favor de l’ocupació de territoris 

despoblats, baix cost dels terrenys (es tractava de terrenys erms, d’escàs valor 

econòmic), baix cost de la construcció, etc. A més en aquestes àrees, al contrari 

del que succeïa en les zones urbanes, els propietaris no haurien de fer front a 

les diferents formes de conflictivitat i mobilització social, o almenys així ho 

creien. 

 

Podem parlar de dues etapes ben diferenciades en la consecució de la 

implantació de les principals colònies industrials catalanes. El primer període va 

de 1858 a 1880, les colònies estan formades per els edificis més indispensables, 

a part dels intrínsecament necessaris per a la producció, hi trobem habitatges 

per als treballadors, forn de pa i poca cosa més. En la segona etapa, a partir de 
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1880, les colònies comencen a convertir-se en pobles industrials amb 

equipaments i serveis, com l’església, escola, cafè, casino, espais per a 

practicar esports, l’habitatge de l’amo, i habitatges per als obrers diferenciats 

segons el rang que ocupaven en la fàbrica. 

 

L’assentament industrial en forma de colònia no es un model d’origen català, 

aquest sistema es situa a Anglaterra a mitjans del segle XVIII, i també a 

Finlàndia i a Suècia. Durant el segle XIX, a Anglaterra es desenvolupà un nou 

pensament humanitari-paternalista que es preocupà de millorar les condicions 

de vida dels treballadors, esperant obtenir de retruc millores en la producció. 

Aquest paternalisme s’implantà a Catalunya a finals del segle XIX.  
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2. Objectius  

 

Aquest projecte té per objectiu estudiar els aspectes de la sostenibilitat a través 

de la història de les colònies tèxtils del riu Llobregat. Els aspectes del marc de la 

sostenibilitat que s’estudiaran són els socials, ambientals, econòmics i 

institucionals. En alguns casos, els límits no són clarament definibles, i parlarem, 

per exemple, d’aspectes socioeconòmics. 

 

Aquest projecte estudia uns fets passats amb un concepte nou com és el de la 

sostenibilitat. El fenomen de les colònies industrials ha estat font de nombrosos 

estudis en la seva vessant social, degut a la singularitat de la dinàmica social 

que s’hi va establir. En canvi, manquen estudis sobre la resta d’aspectes de la 

sostenibilitat que hi van intervenir. Aquests sistemes de població no tant sols es 

recolzaven en un sistema social i econòmic, sinó que també en són de gran 

transcendència les accions de les institucions i les interaccions amb el medi. 

 

També és objectiu d’aquest document estudiar les possibles causes de conflicte 

que es van crear en els diferents aspectes de la sostenibilitat. En tractar-se 

d’una recerca històrica sabem, a priori, que ens podem trobar amb forats que 

dificultin el desenvolupament d’aquest treball i a la vegada una diferent 

visualització de les coses ara i abans. 

 

L’estudi es limitarà a les colònies tèxtils del riu Llobregat i dels seus afluents en 

el període 1850-1950. 
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3. Antecedents  

 
Abans de començar l’estudi dels aspectes de la sostenibilitat, aquest capítol 
d’antecedents ajudarà al lector a situar-se en el context històric de l’època. 
 
3.1. Cronologia: des de 1800 fins a l’actualitat  
 
A continuació s’exposa una cronologia dels fets més destacats relacionats amb 
les colònies tèxtils del Llobregat des de 1800 fins a l’actualitat. 
 

1836 Llei de desamortització de 
Mendizabal 

 

1846 Fundació colònia Sedó 
(Esparraguera) 

 
Figura 1: Xemeneies de Can Sedó.  

Font: Museu de la ciència i la tècnica de 
Catalunya. 2004. 

1848 Inauguració del primer tram de la línia 
ferroviària Barcelona - Mataró 

 

1850 Inici construcció Can Bros (Martorell) 

 
Figura 2: Fàbrica de Can Bros.  

Font: Fotografia de l’autora. 2008. 
1851 Inici funcionament Colònia Vilafruns 

(Balsareny) 
 

1853 Inici funcionament Sant Benet (Sant 
Fruitós del Bages) 

 

1854 Inici construcció els Comdals 
(Manresa) 

 

1855 Primera llei de les Colònies. 
Llei general de ferrocarrils. 
Desamortitzacions de Madoz. 

 

1858 Inici construcció colònia Rosal 
(Berga). 
Inici construcció La Bauma 
(Castellbell i el Vilar). 
Inici funcionament colònia Galobard 
(Navarcles). 
Inici funcionament l’Ametlla de 
Casserres (Casserres).  

Figura 3: Fàbrica de Cal Rosal.  
Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
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1859 Inauguració línia ferroviària Terrassa 
– Manresa 

 

1860 Inici construcció Cal Metre (Gironella) 

 
Figura 4: La resclosa de Cal Metre.  

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1861 Inici construcció Cal Casas (Puig-reig) 

 
Figura 5: Fàbrica Cal Casas. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1862 Inici funcionament Palà Vell (Navàs). 

Inici funcionament Colònia Rosés 
(Cornellà de Llobregat). 
 

 

1864 Inici construcció l’Ametlla de Merola 
(Puig-reig) 

 
Figura 6: Resclosa Ametlla de Merola. 
Font: Consorci del Parc Fluvial. 2005. 

1866 Llei d’aprofitament d’aigües. 
Enfonsament de les accions del 
ferrocarril a borsa. 

 

1868 Llei de les colònies (substitueix 
l’anterior) 

 

1869 Inici construcció resclosa Cal Bassacs 
(Gironella) 

 
Figura 7: Fàbrica Cal Bassacs. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1870 Fundació el Borràs (Castellbell i el 

Vilar) 
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1871 Inici construcció Cal Prat (Puig-reig). 
Inici funcionament Viladomiu Vell 
(Gironella). 

 
Figura 8: Vista aèria Cal Prat. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1872 Fundació el Burés (Castellbell i el 

Vilar) 

 
Figura 9:Habitatges el Burés. 

Font: Fotografia de l’autora. 2008. 
1873 Llei de regularització del treball. Edat 

mínima per a treballar, 10 anys. 
Can Cortés (Callús) demana el 
permís de concessió d’aigües. 

 

1875 Inici construcció colònia Antius 
(Callús) 

 

1876 Inici construcció Cal Pons (Puig-reig) 

 
Figura 10: Vista cal Pons. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1879 Revisió de la llei d’aigües  
1880 Inici construcció Viladomiu Nou 

(Gironella). 
Inici funcionament La Rabeia 
(Balsareny). 

 
Figura 11: Fàbrica Viladomiu Nou. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1881 Vagues: Cal Metre i Cal Casas  
1882 Vagues: La Bauma i Cal Pons  
1883 Vaga: La Bauma. 

Concessió de l’estatut de colònia a 
Can Serra (Castellbell i el Vilar). 
Les fàbriques del Borràs i el Burés 
obtenen l’estatut de colònia. 
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1885 Arriba el tren a Puig-reig. 
Arriba el tren a Cal Prat. 
Apareix l’electricitat a Catalunya. 
Memorial de greuges, presentat a 
Alfons XII per industrials catalans. 
Incendi a Palà Vell. 
Vaga: colònia Sedó. 

 
Figura 12:Estació de tren de Puig-reig.  

Font: Fotografia de l’autora. 2008. 
1886 Cal Marça (Puig-reig): concessió ús 

d’aigües 

 
Figura 13: Fàbrica cal Marçal. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1887 Arriba el tren a Cal Rosal  
1888 Inici construcció El Guixaró 

(Casserres) 

 
Figura 14: La resclosa del Guixaró. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2007. 
1889 El sindicat TCV intenta revifar 

l’associació obrera. 
 

1890 Vagues generalitzades de 
treballadors de les colònies del 
Llobregat. 
80 obrers acomiadats a Viladomiu 
Vell, a Cal Pons 150. 
Inici construcció Cal Riera (Puig-reig) 
i colònia Güell (Santa Coloma de 
Cervelló).  

Figura 15: Canal i fàbrica Cal Riera. 
Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 

1892 Inici construcció Colònia Jorba 
(Calders) i La Plana (Avià). 
Llei de pressupostos: suspensió de la 
tramitació de noves concessions de 
colònies. 

 
Figura 16: Canal de la Plana. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
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1893 Construcció de l’escola de Cal Pons 

 
Figura 17: Mossèn i nens de l’escola. 

Font: Consorci del Parc Fluvial.  
Voltants de 1950.  

1895 Inici funcionament colònia Gomis 
(Monistrol de Montserrat) 

 

1897 Inici funcionament colònia Soldevila 
(Balsareny). 
Viladomiu Nou esdevé independent 
de Viladomiu Vell. 

 
Figura 18: Fàbrica Soldevila. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1900 Inici funcionament colònia Vidal (Puig-

reig). 
Prohibició del treball nocturn a 
menors de 17 anys. 
Els productes del Borràs reben la 
medalla d’or a l’Exposició Universal 
de París. 

 
Figura 19: Fàbrica Vidal. 

Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
1902 Fundació la Fou (Cabrera d’Anoia)  
1903 Arriba el tren a les mines de carbó de 

Fígols. 
Inici producció Palà Nou o colònia 
Valls (Sant Mateu de Bages). 

 

1906 Fundació de Cal Berenguer de 
Cabrianes (Sallent). 
Incendi a el Molí o Cal Vinyes. 
Informe de reformes socials: jornada 
laboral de 10 hores. 

 

1907 Inici funcionament del Fusteret (Súria)  
1909 Setmana tràgica  
1914 Incendi a la colònia Vilafruns  
1915 Família Pons compra Cal Marçal 

 
Figura 20: Habitatges Cal Marçal. 

Fotografia de l’autora. 2008. 
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1917 L’electricitat arriba a Monistrol des del 
Clarassó 

 

1920 Fundació colònia Carme (Cercs). 
Jornada laboral de 8 hores. 
Prohibició treball a menors de 12 
anys. 

 

1922 El Fusteret es converteix en una 
explotació de potassa. 
Fundació Can Carné (Castellgalí). 

 

1923 Inauguració del camp de futbol de 
Viladomiu Vell 

 

1925 Inauguració escola de Cal Cassas  
1929 Colònia Guixaró i Cal Marçal 

comprades pels Viladomiu 
 

1930 Inauguració casal de la dona a la 
colònia Vidal 

 
Figura 21: Façana casal de la dona. 

Fotografia de l’autora. 2008. 
1932 Noves turbines a Cal Marçal 

 
Figura 22: Alternador Cal Marçal.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
1934 Incendi Can Serra, no se’n recupera  
1935 Aigua potable i electricitat arriben al 

Guixaró 

 
Figura 23: La fàbrica del Guixaró.  

Fotografia de l’autora. 2008 
1936 GUERRA CIVIL 

Fugida dels amos a l’exili, 
col·lectivització de les fàbriques. 
Tancament fàbrica colònia Jorba. 

 

1937 GUERRA CIVIL  
1938 GUERRA CIVIL  
1939 GUERRA CIVIL 

Tornen els amos, apareix la figura del 
sereno i la guàrdia civil. 
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1940 Edat mínima treball 14 anys  
1941 Reconstrucció de l’església de 

Viladomiu Nou 

 
Figura 24: L’església de Viladomiu Nou.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
1942 Construcció de la nova església de 

Cal Vidal 

 
Figura 25: L’església de Cal Vidal.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
1943 Inauguració guarderia Viladomiu Nou 

 

 
Figura 26: La guarderia de Viladomiu Nou.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
1944 Fundació de l’escola del hogar i 

l’escola complementària de Cal Pons 
 

1947 Fundació biblioteca Cal Vidal i del nou 
teatre 

 
Figura 27: Biblioteca Cal Vidal.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
1948 Inauguració teatre/cinema de Cal 

Rosal 
 

1949 Els Maquis entren a La Plana 

 
Figura 28: Habitatges de la Plana.  

Fotografia de l’autora. 2008. 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  21          
 

1952 Cinema a Viladomiu Nou  
1955 S’estableixen 10 dies de vacances 

per als treballadors de Viladomiu Nou 
 

1957 Incendi al Burés 

 
Figura 29: La fàbrica del Burés.  

Font: Fills i amics del Burés. 1957. 
1960 Enquitranat de la carretera entre 

Viladomiu nou i Guixaró 
 

1962 Primera televisió a el Guixaró  
1963 Tancament de la Plana  
1966 Tanca l’Ametlla de Casserres  
1967 Tanca Can Bros  
1968 Tanca cal Casas. 

Tanca el casal de la dona de Cal 
Vidal. 

 

1971 Tancament Palà Vell i Palà Nou. 
Riuada al Burés. 

 
Figura 30: Riuada al Burés.  

Font: Fills i amics del Burés. 1971. 
1972 Deixa de funcionar el ferrocarril entre 

Olvan i Guardiola. 
Tanca el Borràs. 

 

1973 Crisi del petroli. 
Tancament colònia Güell. 
Suspensió línia ferroviària entre Cal 
Rosal i Manresa. 

 
Figura 31: Últim tren. 

Font: Malet. 1973. 
1974 Desaparició colònia Carme per la 

construcció del  pantà de Baells 
 

1975 Mort del General Franco  
1977 Primers comicis democràtics 
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1980 Tanca colònia Vidal. 
Tanca colònia Sedó. 
Llei de l’estatut dels treballadors, 
prohibició del treball a menors de 16 
anys. 

 

1981 Tancament colònia Jorba  
1982 Inundacions generals a la conca del 

Llobregat 

 
Figura 32: Marca del nivell màxim de l’aigua 

a Cal Marçal. 
Fotografia de l’autora. 2008. 

1985 Reobertura de la Plana sota el nom 
de Planafil 

 

1986 Tancament la Bauma  
1989 Tancament Cal Marçal. 

Tancament el Guixaró. 
 

1990 Colònia Güell declarada bé d’interés 
cultural 

 
Figura 33: Edifici de la colònia. 

Fotografia de l’autora. 2008. 
1991 Tancament Viladomiu Nou. 

Tancament el Burés. 
 

1992 Tancament Cal Rosal. 
Tancament Cal Pons. 

 

1993 Tanca la colònia Soldevila. 
Tancament la Rabeia. 

 

1998 Tanca l’Ametlla de Merola  
1999 Incendi a Planafil, i consegüentment 

tancament. 
Ensorrament d’habitatges a Cal Prat. 

 

2003 Tancament de l’escola de Cal Rosal  
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3.2. Antecedents polítics i històrics  

 

La llei de les colònies, promulgada el 1855, pretenia fomentar el 

desenvolupament de les zones rurals. Aquesta llei, a càrrec del ministre Madoz 

durant el bienni progressista (1854-1856) d’Espartero, reprenia les accions 

desamortitzadores de Mendizabal (1836). El volum de tot el que es va posar a 

la venda era molt més gran que l’anterior desamortització i pretenia obtenir 

recursos per a la modernització del país, i fonamentalment, per a la construcció 

del ferrocarril. 

 

Les desamortitzacions eren un mètode per a aconseguir recursos per a l’Estat 

mitjançant la venda de les terres de l’Església i Ajuntaments. Mendizábal va 

recórrer a aquesta mesura l’any 1836. Els béns desamortitzats van ser venuts 

en subhastes públiques, i els diners que en van obtenir van servir per a lluitar 

contra el carlisme i reduir el gran dèficit pressupostari. 

 

L’altre gran projecte econòmic del govern del Bienni Progressista va ser 

l’elaboració de la llei general de ferrocarrils, aquesta en regulava la construcció, 

i establia els incentius a rebre per les empreses participants en la construcció. 

Durant aquest bienni es va generar un clima de gran conflictivitat social, ja que 

el govern no donava solució a les reivindicacions de les classes populars. El 

1855 es van produir a Barcelona aixecaments d’obrers, el detonant en va ser 

l’aparició d’una epidèmia de febre groga. Els treballadors demanaven la 

reducció dels impostos i de la jornada laboral, i també l’abolició de les quintes. 

Per a intentar acabar amb les revoltes, el govern va presentar l’anomenada Llei 

del Treball amb algunes millores, però no ho va aconseguir. L’any següent 

encara continuava la conflictivitat social, els protestants van destruir collites, 

incendiar fàbriques i un seguit d’aldarulls populars que van provocar la dimissió 

d’Espartero, i la reina Isabel II va confiar el govern a O’Donell, el qual va 

reprimir durament les protestes. A la Llei de les Colònies de 1855 li va seguir la 

de 1866 juntament amb la Llei d’Aigües. La Llei de les Colònies va ser 

substituïda per la del 3 de juny de 1868, la qual establia que una indústria no 

agrícola situada en zona rural quedaria exempta de la contribució industrial. 
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3.2.1. L’aplicació de la llei a Catalunya  

 

L’aplicació d’una llei requereix el desplegament de reglaments i ordres 

ministerials, i en un país en lluita política contínua, crisis econòmiques, guerres 

civils i conflictes colonials, no era una tasca senzilla. A Catalunya només se’n 

beneficiaren 35 indústries, entre les quals n’hi havia d’agrícoles, tèxtils, 

metal·lúrgiques i mineres. La llei de colonització no només eximia dels impostos 

que requeien sobre les indústries, les terres, els horts i les botigues (per un 

període de 15 a 25 anys possiblement prorrogables) sinó que es beneficiaven 

d’altres privilegis, com per exemple, d’ocupar càrrecs de representació pública, 

permís d’armes gratuït, permís per explotar pedreres i construir forns de calç, de 

teules i d’obra, i fins i tot, tenia la possibilitat de redimir als seus obrers del 

servei militar. 

 

Finalment, la llei de pressupostos del 30 de juny de 1892 suspenia la tramitació 

de noves concessions, així com la revisió de les que havien estat atorgades fins 

aleshores. Per a poder suportar l’elevat cost que comportava la construcció 

d’una fàbrica i una colònia amb els seus serveis després de la suspensió de la 

llei de colònies, el procediment legal per a la tramitació de les concessions 

d’aprofitament d’aigües per a usos industrials quedava regulat per la Llei 

d’Aigües de 1866, revisada el 1879. Aquesta, a més de concedir permís per  a 

la utilització de l’aigua com a font d’energia gratuïta, eximia a l’empresari de 

pagar els impostos que gravaven la construcció industrial, durant un període de 

10 anys. Aquesta llei no tan sols va beneficiar als empresaris que construïen 

una colònia, sinó a qualsevol empresari que utilitzés la hidràulica com a font 

d’energia, fos quina fos la seva activitat econòmica. 
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3.3. Antecedents econòmics  

 

L’exempció d’impostos per si sola no explica l’intens fenomen de les colònies 

industrials. Per a construir-les, tot i ser amb mà d’obra mal pagada i a terminis, 

van caldre grans quantitats de diners. En adonar-nos de que en la majoria de 

casos van ser famílies i no societats les que van encarregar-ne la construcció, 

el fet és encara més sorprenent.  

 

D’on van treure els recursos i com van finançar la construcció de canals, 

rescloses, fàbriques, habitatges, maquinària nova i edificis diversos? Una de les 

hipòtesis és que una part important de les colònies del Llobregat es va finançar 

gràcies als bons resultats que va donar la indústria tèxtil al llarg del segle XIX. 

Aleshores els beneficis es reinvertien constantment en la fàbrica, no es retirava 

el benefici, sinó que s’invertia en edificis, maquinaria nova o matèria prima. 

Aquest fet en va assegurar el creixement. Els propietaris de les fàbriques, 

alguns d’ells modestos teixidors, vivien del sou que els aportava la fàbrica. Prou 

elevat per a finançar el seu nou estatus social i nivell de vida. Moltes d’aquestes 

famílies van convertir-se en membres de la nova burgesia industrial, com per 

exemple els Viladomiu, que van arribar a controlar quatre colònies alhora. 
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3.4. L’origen de les colònies  

 

Les colònies industrials van ser un model molt utilitzat en el procés 

d’industrialització, aquest model també existia en altres països d’Europa com 

Anglaterra, Irlanda, Finlàndia i Suècia. A Catalunya, les colònies industrials 

comencen a aparèixer a partir de finals de la primera meitat del segle XIX, la 

més prematura, la colònia Sedó. Tot i que la majoria de colònies que es 

construïren foren tèxtils, també n’hi hagueren d’agrícoles, metal·lúrgiques o 

mineres, aquestes últimes sovint necessàries per al procés tèxtil. A Catalunya 

es construïren al voltant d’un centenar de colònies, la majoria a les zones 

interiors, a les conques dels rius Llobregat, Ter, Cardener o Freser, i 

especialment en comarques com el Bages, Ripollès, Osona o el Berguedà. A la 

vora del Llobregat, la primera colònia tèxtil que es fundà va ser la colònia Sedó 

l’any 1846. A partir d’aquell moment es crearen un conjunt de colònies, la 

majoria de les quals encara podem trobar.  

 

Per què alguns empresaris van optar per construir aquests nuclis de població a 

tocar del Llobregat? Les raons del sorgiment d’aquests assentaments industrials 

són moltes. Els historiadors i historiadores com Picas, Clua o Serra han 

destacat dos factors bàsics: poder aprofitar l’aigua del riu com a font d’energia, i 

crear nuclis de vida i treball on regnés la “pau social”, en els quals els 

propietaris no haguessin de fer front a la conflictivitat i mobilització social que 

aleshores es vivia a les fàbriques de les zones urbanes. Mes enllà d’aquests 

dos punts, també s’haurien de tenir en compte altres factors: les terres on avui 

trobem les colònies tèxtils, aleshores eren terrenys erms de poc valor econòmic; 

lleis d’exempció fiscal que afavoriren la ubicació en zones rurals; disponibilitat 

de mà d’obra, el camp estava superpoblat i molta gent hi malvivia; alguns 

territoris com el Berguedà, tenien una arrelada tradició tèxtil. 

 

La majoria de les fàbriques de riu es van construir en indrets on les obres de la 

infraestructura necessària requerien una despesa econòmica relativament baixa, 

s’aprofitaven bons salts d’aigua o antics molins fariners. L’elevat preu del carbó 

autòcton i la reserva d’aquest per a indústries sense alternativa energètica, va 

obligar a molts fabricants a abandonar els emplaçaments urbans i traslladar les 
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fàbriques a noves ubicacions a la vora del Llobregat i del Ter, per a aprofitar 

l’energia gratuïta de l‘aigua. Els cabals irregulars dels rius Ter i Llobregat, eren 

compensats per l’existència de salts naturals i desnivells. Però els fabricants no 

podien dependre únicament d’aquesta energia intermitent, per tant, moltes de 

les fàbriques de les colònies disposaven de màquines de vapor, utilitzades com 

a complement energètic. 
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4. Breu descripció de les colònies tèxtils del Llob regat   

 

A continuació es descriuen breument les colònies tèxtils del Llobregat, hi 

apareixen fins i tot aquelles que actualment no existeixen i les que van ser 

engolides pel creixement del poble mes proper i que actualment en formen 

part com a barri.  

 

A cada colònia s’hi ha destinat una pàgina on s’hi ha indicat el terme municipal 

al qual pertany, el seu estat de conservació, les dates de fundació i de 

tancament en cas de que aquesta data es conegui, els propietaris i 

l’especialitat tèxtil a la qual es dedicava l’activitat de la fàbrica. També 

s’explica de forma breu la seva història i els trets que en destaquen. En alguns 

casos també hi apareixen dades de la seva població actual, dades obtingudes 

de: Serra Rotés, Rosa. Les colònies tèxtils de Llobregat. 2000. 
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Mapa 1: Situació geogràfica de les colònies tèxtils 

del Llobregat. 

Font: L’Erol: Revista Cultural del Berguedà. Número 

86-87. 2005. 

 

1- Colònia Carme 

2- Colònia Rosal 

3- La Plana 

4- L’ametlla de Casserres o de Monegal 

5- Cal Metre 

6- Cal Bassacs 

7- Viladomiu Vell 

8- Viladomiu Nou 

9- El Guixaró 

10- Cal Prat 

11- Cal Casas 

12- Cal Pons 

13- Cal Marçal 

14- Cal Vidal 

15- Cal Riera o Colònia Manent 

16- L’Ametlla de Merola 

17- Colònia Soldevila o Sant Esteve 

18- La Rabeia 

19- El molí o Cal Vinyes 

20- Vilafruns 

21- Cal Berenguer de Cabrianes 

22- La fàbrica del Pont de Cabrianes 

23- La fàbirca de Sant Benet 

24- Colònia Galobard 

25- Colònia Can Serra 

26- El Burés 

27- El Borràs 

28- La Bauma 

29- Colònia Gomis 

30- Colònia Sedó 

31- Can Bros 

32- Colònia Güell 

33- Colònia Rosés 

34- Colònia Palà o Palà Vell 

35- Colònia Valls, Valls de Torroella o Palà Nou 

36- El Fusteret 

37- Colònia Antius 

38- Can Cortès 

39- Els Comdals 

40- Can Carné 

41- La Fou 

42- El Clarassó 

43- Colònia Jorba 
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1- Colònia Carme: 

 

Terme municipal: Cercs (el Berguedà) 

Estat de conservació: desapareguda 

 

Fundació: 1920 

Tancament: 1970 

Propietaris: família Olano 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

La colònia més propera al naixement del riu va ser fundada als anys 20 a prop 

de l’antic nucli de la Vedella. La família Olano era propietària de diverses mines 

de carbó a l’alt Berguedà. Van associar-se amb altres industrials per a construir 

una filatura i un petit grup d’habitatges.  

 

La colònia va desaparèixer entre 1970 i 1974 degut a la construcció del pantà 

de la Baells. 

 
Figura 34: Vista del pantà de la Baells. 
Font: Bellavista. 2003. 
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2- Colònia Rosal:  

Terme municipal: Berga, Avià i Olvan (el Berguedà) 

Població actual: 800 habitants 

Estat de conservació: bo/mitjà 

 

Fundació: 1858 

Tancament: 1992 

Propietaris: família Rosal 

Especialitat: filatura, tissatge i tintoreria 

 

Història: 

Els Rosal van presentar el 25 de maig de 1859 el projecte de construcció d’una 

resclosa, un canal de derivació de l’aigua i una fàbrica. L’any següent el 

complex fabril ja funcionava plenament. L’any 1874 els Rosal van sol·licitar més 

concessió d’aigua per  a poder augmentar la producció, això va implicar la 

construcció d’una nova resclosa. A la fàbrica hi van arribar a treballar més de 

mil persones, fou la més gran del Berguedà en nombre de treballadors. Aquest 

creixement comportà, a la vegada, el creixement de la colònia, que s’anà 

ampliant en nombre d’habitatges alhora que es construïren l’església, el convent, 

el cine, el teatre, l’arribada del tren l’any 1887, etc. La famíla Rosal va fundar 

també una de les poques colònies agrícoles de Catalunya, a Graugés (Avià). 

 

L’any 1904, depenent de l’edat, el sexe i l’ofici, els obrers de Cal Rosal 

cobraven entre 7’5 i 21 pessetes per setmana. (Font: Consorci del Parc Fluvial). 

L’inici de la Guerra Civil l’any 1936, comportà la fugida dels Rosal a l’exili, la 

fàbrica va ser col·lectivitzada, i va passar a anomenar-se “Manufacturas 

Bergolvan”.  Un cop acabada la guerra els Rosal van recuperar el control de la 

fàbrica, que passà a anomenar-se “Textil Colonia Rosal”. 

 

L’etapa més productiva de l’empresa va ser entre 1950 i 1970, hi treballaven 

unes 1200 persones, la majoria de les quals vivien a la colònia. 

 

La fàbrica de Cal Rosal tancà les seves portes l’any 1992, després d’una aposta 

fallida per mantenir la producció a través de la cooperativa “Bergolvan”. 

 
Figura 35: La fàbrica de Cal Rosal. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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3- La Plana:  
Terme municipal: Avià (el Berguedà) 

Població actual: 73 habitants 

Estat de conservació: dolent 

Actualment: polígon industrial d’Avià 

 

Fundació: 1892 

Tancament: 1963 

Reobertura: 1985 - 1999 

Propietaris: Miquel Roca, Agustí Rosal, Esteve Monegal 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

Situada a la desembocadura de la riera de la Plana –que donà nom a la colònia-, 

s’inicià amb la construcció de dos-cents habitatges en quatre carrers, arribaren 

a viure-hi 700 persones, a més dels habitatges, posteriorment es construïren 

escola, cafè, botiga, estanc, merceria, botiga de queviures, barberia i camp de 

futbol.  

 

La Plana tancà portes el 1963 –la primera en fer-ho-, els pisos van ser venuts 

als treballadors que decidiren quedar-s’hi.  El 1985, Martí Font va reobrir la 

fàbrica, instal·lant-hi una moderna filatura anomenada Planafil que es 

mantingué activa fins al 1999, quan un incendi arrasà la fàbrica. 

 

Actualment: s’hi ha construït el polígon industrial d’Avià al seu voltant. 

 
Figura 36: Habitatges de La Plana. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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4- L’Ametlla de Casserres i de Monegal:  

Terme municipal: Casserres (el Berguedà) 

Població actual: 111 habitants 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1858 

Tancament: 1966 

Propietari: Esteve Monegal 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Els orígens d’aquesta colònia estan vinculats a l’existència d’un antic molí 

fariner i un posterior taller tèxtil, que compraren els Monegal l’any 1858.  L’any 

1873 Esteve Monegal demanà permís per a construir una nova resclosa, el 

permís arribà l’any 1875 i seguidament s’instal·là una nova turbina. L’any 1900 

la fàbrica ja disposava de les seccions de filatura i tissatge i hi treballaven 300 

persones. 

 

La colònia comptava amb habitatges per als treballadors, escola, convent i 

botiga de queviures. A diferència d’altres colònies més aïllades i allunyades dels 

nuclis urbans, l’Ametlla de Casserres esta situada molt a prop de Gironella, 

quan encara no hi havia església a la colònia, els treballadors anaven a missa a 

Gironella. 

 

La fàbrica tancà portes l’any 1966, els propietaris oferiren als treballadors la 

possibilitat d’adquirir els pisos on vivien, la majoria ho varen fer, la proximitat a 

Gironella ha facilitat que l’Ametlla no quedés despoblada. 

 

 
Figura 37: La fàbrica. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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5- Cal Metre:  

Terme municipal: Gironella (el Berguedà) 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1860 

Tancament: desconegut 

Propietari: Joan Alsina Rosal 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Joan Alsina Rosal adquirí el molí fariner de Gironella l’any 1860 i el posà de nou 

en funcionament, a la vegada començà a construir una fàbrica que aprofitava 

l’aigua del canal com a font d’energia. El 1914 comptava amb 355 telers 

mecànics. 

 

Cal Metre va ser particularment conflictiva en quant a mobilitzacions i vagues 

dels seus treballadors. El novembre de l’any 1881 els obrers es declararen en 

vaga per a protestar contra les condicions laborals duríssimes que havien de 

suportar, la vaga pretenia pressionar l’amo per a aconseguir millores. Una altra 

vaga més important i seguida per la majoria de treballadors de les colònies del 

Llobregat va ser la de 1890. Com a conseqüència d’aquesta última vaga molts 

treballadors van ser acomiadats. 

 

El creixement del nucli de Gironella a finals del segle XIX va engolir el conjunt 

industrial de Cal Metre dins l’espai urbà, això explica perquè no va 

desenvolupar tants serveis i equipaments propis com van fer altres colònies. 

 

 
Figura 38: Vista general de Cal Metre. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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6- Cal Bassacs:  

Terme municipal: Gironella (el Berguedà) 

Població actual: 289 habitants 

Estat de conservació: bo/mitjà 

 

Fundació: 1869 

Tancament: desconegut 

Propietaris: Joan Teixidor i Raimunda Bassacs 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1869, en quant el matrimoni Teixidor – Bassacs va obtenir el permís 

d’aprofitament industrial de les aigües del Llobregat, van començar a construir 

la resclosa. Construïren dues fàbriques, una de les quals cediren al seu fill 

Antoni. Les dues fàbriques van ser unides, després de la mort del matrimoni, 

pels seus fills. Unides arribaren a tenir prop de 10000 fusos i 250 telers a 

principi de l’any 1920. 

 

 
Figura 39: Vista parcial de Cal 
Bassacs.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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7- Viladomiu Vell:  

Terme municipal: Gironella (el Berguedà) 

Població actual: 143 habitants 

Estat de conservació: bo/mitjà 

 

Fundació: 1871 

Tancament:  finals dels anys 80 S. XX 

Propietaris: Tomàs Viadomiu i Bertran 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1871 la fàbrica ja funcionava i es començà a fabricar el primer grup 

d’habitatges per als obrers, en el mateix carrer, els Viladomiu s’hi feren construir 

un habitatge per a ells i una botiga de queviures. La colònia va créixer 

ràpidament, i es convertí en una de les colònies més equipades del Llobregat, 

disposava d’habitatges, botiga, carnisseria, cafè, fonda, sastreria, escola, 

església (inaugurada el 1883), teatre (inaugurat el 1918) , escorxador i camp de 

futbol (1923).  

 

Els obrers es mobilitzaren durant els anys 80 del segle XIX,  aquest clima de 

conflictivitat laboral culminà l’any 1890, amb grans vagues. Com a 

conseqüència, 80 obrers de Viladomiu Vell foren acomiadats i expulsats de la 

colònia. 

 

El model de colònia industrial i el sector tèxtil entraren en crisi durant tota la 

dècada dels 80 del segle XX, la fàbrica tancà a finals dels anys 80, però en 

aquells moments molta gent ja havia abandonat la colònia. Alguns dels veïns 

que decidiren quedar-se a viure a Viladomiu Vell, van adquirir els seus 

habitatges en règim de propietaris. 

 

Posteriorment al tancament, la torre dels amos es va convertir en un taller de 

confecció. Actualment l’edifici està abandonat. 

 
Figura 40: Vista del canal i els horts de 
Viladomiu Vell.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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8- Viladomiu Nou:  

Terme municipal: Gironella (el Berguedà) 

Població actual: 180 habitants 

Estat de conservació: bo/mitjà 

Actualment: en funcionament 

 

Fundació: 1880 

Tancament: 1991 

Propietaris: Tomàs Viadomiu i Bertran 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1880 es començà a construir la fàbrica que a partir de 1897, esdevingué 

independent de Viladomiu Vell quan Tomàs Viladomiu morí i els seus fills Josep 

i Jacint Viladomiu es partiren l’herència paterna. 

 

L’any 1900 començaren les feines de construcció de la torre de l’amo i l’església. 

Durant la Guerra Civil (1936-1939) la fàbrica va ser col·lectivitzada, amb el 

desenllaç de la guerra i la instauració de la dictadura, els Viladomiu recuperaren 

les seves propietats, el creixement de la fàbrica seguí, i es construïren nous 

serveis com la guarderia, zona esportiva i nous pisos. 

 

La fàbrica tancà portes l’any 1991, la majoria dels seus treballadors no van 

abandonar la colònia. Actualment, la fàbrica torna a funcionar sota la supervisió 

d’uns nous propietaris. 

 

 
Figura 41: Carrer de Viladomiu Nou. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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9- El Guixaró:  

Terme municipal: Casserres (el Berguedà) 

Població actual: 148 habitants 

Estat de conservació: bo 

Actualment: en funcionament 

 

Fundació: 1888 

Tancament: 1989 

Propietaris fins 1902: Esteve Comelles i Cluet 

Propietaris fins 1917: successors d’Esteve Comelles 

Propietaris fins 1929: Joan Prat Sellés 

Propietaris fins 1989: família Viladomiu 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La construcció de la fàbrica s’inicià l’any 1888 i la vella resclosa de fusta es 

construí el 1895. L’any 1902 Esteve Comelles morí, i els seus fills van vendre la 

colònia el 1917 a Joan Prat Sellés, de Manresa, i aquest se la va vendre el 1929 

a Marc Viladomiu, l’amo de Viladomiu Nou. D’ençà d’aquesta última venda, el 

Guixaró prengué un nou impuls. Es construí la carretera que connecta el 

Guixaró amb Viladomiu Nou, s’ampliaren els pisos dels treballadors, el 1932 

s’inaugurà la nova escola i el camp de futbol, finalment l’aigua potable i 

l’electricitat arribaren al Guixaró el 1935. 

 

Després de la Guerra Civil es seguiren construint equipaments per als 

treballadors de la colònia com una guarderia, la biblioteca, el teatre i pisos nous. 

L’any 1942 es construí una nova resclosa i el canal. Entre els anys 50 y 60 a el 

Guixaró hi vivien unes 400 persones. 

 

Actualment les naus de l’antiga fàbrica s’han llogat i s’hi segueix produint 

activitat industrial diversa. 

 

 
Figura 42: Habitatges del Guixaró. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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10- Cal Prat:  

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 145 habitants 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1871 

Tancament: anys 90 segle XX 

Propietaris: Teodor Prat 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La colònia inicialment tan sols comptava amb l’edifici productiu, alguns espais 

industrials annexos i els primers habitatges per als treballadors. Més endavant 

la colònia s’amplià amb la construcció de nous habitatges, una església i la torre 

de l’amo. Cal Prat era molt proper al nucli urbà de Puig-reig, aquest fet 

comportà que molts dels treballadors de la fàbrica visqués al poble i no als pisos 

de la colònia, tot i amb això la colònia s’anà desenvolupant lentament 

incorporant nous equipaments i serveis per als treballadors. 

 

Cal Prat disposava de baixador propi del tren Manresa-Berga des de 1885. Al 

voltant de la plaça de la colònia hi havia l’hostal, la barberia, l’església, la torre 

de l’amo, el xalet del mestre, el pis de la mestra, l’escola, el forn de pa i la 

rectoria. 

 

A la majoria de colònies, el gruix de treballadors provenien del camp, a Cal Prat, 

només el 37% dels obrers de 1905 procedien del món rural. La majoria de 

treballadors eren de Puig-reig. 

 

Actualment la botiga encara és en funcionament i els amos resideixen a la torre 

durant els caps de setmana i les vacances. 

 
Figura 43: La torre de l’amo de Cal 
Prat. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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11- Cal Casas:  

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 145 habitants 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1861 

Tancament: 1968 

Propietari fins 1901: Llorenç Claret i Sorribes 

Propietari fins 1968: Llorenç Mata i Pons 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1861 Llorenç Claret i Sorribes adquirí un tros de terra entre un antic molí i 

el riu Llobregat per a construir-hi una fàbrica. Com en altres colònies, l’estiu del 

1881 els obrers es mobilitzaren per a demanar millors condicions laborals, la 

vaga s’allargà 16 setmanes. 

 

L’any 1901 Llorenç Mata i Pons va comprar la fàbrica de Cal Casas, els 

habitatges, el canal i la resclosa. El 1925 inaugurà l’escola, que encara porta el 

nom del seu fundador, Alfred Mata i Pons. 

 

Cal Casas va ser de les primeres colònies en tancar portes, ho va fer el 1968, 

quan es van començar a notar els primers indicis de la crisi i els propietaris eren 

conscients de que la seva maquinària havia quedat obsoleta i no podrien fer 

front als costs de la renovació. 

 
Figura 44: Vista de la fàbrica de Cal 
Casas. 
Font: Consorci del Parc Fluvial. 
2006. 
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12- Cal Pons:  

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 100 habitants 

Estat de conservació: bo 

Actualment: seu del Telecolònia i fàbrica 

de neules 

 

Fundació: 1876 

Tancament: 1992 

Propietari: Josep Pons i Enich 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1875 Josep Pons comprà uns terrenys amb la intenció de construir-hi una 

colònia industrial. La fàbrica s’inaugurà el 1880, aquest any també s’inicià la 

construcció dels habitatges on viurien els seus treballadors. Un dels edificis més 

importants de Cal Pons va ser l’annex a l’església, construït l’any 1893, incloïa 

l’escola, el convent de les monges, la residència de les noies i el teatre. El 

conjunt de la colònia estava envoltat per una muralla de 2 metres d’alçada amb 

3 portals i dues portes. La funció del porter i del sereno era vigilar que cap 

treballador entrés o sortís més tard de les 8 o les 9 del vespre, depenent de 

l’època de l’any. Aquesta muralla va ser derruïda durant la Guerra Civil i no es 

tornà a construir. Cal Pons va ser especialment conflictiva en èpoques de 

mobilitzacions obreres, la vaga de l’any 1890 va tenir com a conseqüència 

l’acomiadament i l’expulsió de 150 obrers. 

 

Després de la mort de Josep Pons l’any 1893 i fins l’any 1921, Lluís G. Pons, 

germà del difunt, esdevingué l’amo de Cal Pons i es va fer construir una nova 

torre. La fàbrica seguí en funcionament fins l’any 1992, amb el seu tancament 

molts dels edificis de la colònia foren embargats, quan es posaren a la venda 

mitjançant subhasta pública, l’ajuntament de Puig-reig n’adquirí  una bona part. 

Actualment acull la Telecolònia, un telecentre de teletreball amb l’objectiu 

d’acostar les noves tecnologies a les zones rurals i de muntanya. Actualment a 

la fàbrica s’hi ha instal·lat una fàbrica de neules. 

 
Figura 45: Vista general de Cal Pons.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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13- Cal Marçal:  

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 289 habitants 

Estat de conservació: bo 

Actualment: en funcionament 

 

Fundació: 1886 

Tancament: 1989 

Propietari fins 1915: Antonio Torra 

Propietari fins 1929: Lluís Pons (propietari de Cal Pons) 

Propietari fins 1989: Josep Viladomiu i Santmartí (propietari Viladomiu Vell) 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

No va ser fins que Josep Viladomiu adquirí Cal Marçal que aquesta prengué 

impuls. El mateix any 1929 va començar l’ampliació de la fàbrica i el 1932 

s’instal·laren unes noves turbines que van permetre augmentar la producció. 

Després de la guerra, la colònia no tornà a créixer fins els anys cinquanta, quan 

es construïren nous habitatges, més serveis, i l’església. 

 

El tancament arribà l’any 1989, però actualment hi torna a haver activitat 

industrial, s’hi ha instal·lat una empresa de producció de tendals. 

 
Figura 46: Vista parcial de la fàbrica de 
Cal Marçal. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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14- Cal Vidal: 

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 60 habitants 

Estat de conservació: bo 

Actualment: museu de la colònia Vidal 

 

Fundació: 1900 

Tancament: 1980 

Propietari: Ignasi Vidal 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

El 1894 es construí una reclosa de 17 metres d’alçada i el canal de derivació 

que permetien aprofitar l’aigua del Llobregat com a font d’energia. La fàbrica es 

posà en marxa l’any 1900. Els habitatges de Cal Vidal, més grans que a la 

majoria de colònies, tenien uns 75 m 2 . Tant els pisos com els equipaments de 

la colònia quedaven força allunyats de la fàbrica, l’avantatge era no haver de 

sentir el soroll dels telers ni patir el fred i la humitat de la proximitat al riu. Amb 

els anys, els diferents hereus i amos de Cal Vidal anaren dotant la colònia de 

més serveis, com el forn de pa, peixateria, carnisseria, economat, cafè, safareig 

comunitari, dutxes comunitàries, horts, oficina de Caixa Manresa, escola, etc. 

 

El casal de la dona, fundat als anys 30 era el convent de les monges, la 

guarderia, l’escola de nenes i una residència per a noies joves. El teatre 

inaugurat el 1947, era una rèplica en petit del Gran Teatre del Liceu, aquest 

també va patir un incendi i actualment es troba en runes. Es construí també una 

biblioteca al 1947, i al 1942 una nova església, ja que la antiga havia estat 

cremada durant la guerra. La colònia arribà a tenir més de 700 habitants, 

després de que la fàbrica deixes de produir l’any 1980, la colònia ha perdut 

molta població, actualment només hi queden una cinquantena de persones, la 

majoria gent gran que va treballar a la fàbrica tota la vida. 

 
Figura 47: La resclosa de Cal Vidal. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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15- Cal Riera o Colònia Manent: 

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 68 habitants 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1890 

Tancament: anys 70 segle XX 

Propietaris: societat Manent, Massana, Vilaseca i Llibre. 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Impulsada per una societat d’industrials tèxtils, Cal Riera ja funcionava l’any 

1895 i l’any 1905 ja hi trobem documentada l’existència d’habitatges per als 

obrers i la torre de l’amo. La colònia també disposà, com la resta de colònies, 

de cafè, botiga, església i escola. Va ser considerada però una colònia de 

modestes dimensions. 

 

Durant la postguerra arribaren treballadors de diferents punts d’Espanya, 

especialment d’Andalusia, Múrcia, Extremadura o Castella. 

 

El tancament de Cal Riera arribà als anys setanta, els serveis deixaren de 

funcionar i la majoria dels treballadors anaren a viure a d’altres llocs. 

 
Figura 48: Vista general de Cal Riera. 
Font: Consorci del Parc Fluvial. 2006. 
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16- L’Ametlla de Merola: 

Terme municipal: Puig-reig (el Berguedà) 

Població actual: 300 habitants 

Estat de conservació: bo 

Actualment: nau ocupada per empresa tèxtil 

Fundació: 1864 

Tancament: 1998 

Propietari: Mateu Serra 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1878 hi treballaven 500 persones i s’hi havia construït una norantena 

d’habitatges, església i un edifici amb cabuda per a allotjar-hi cent quaranta 

noies, el creixement d’aquesta colònia va ser espectacular, l’any 1890 es va 

començar a construir una nova resclosa. 

 

La família serra va reprimir els aldarulls de les vagues de 1890 amb 200 

acomiadaments, seguits d’expulsió. Després de la Guerra Civil la colònia seguí 

endavant malgrat les dificultats de la postguerra. Als anys seixanta es van 

començar a notar els efectes de la crisi del sector, situació que els Serra 

afrontaren arrendant a particulars alguns serveis de la colònia, reduint la 

plantilla i renovant la maquinària per a poder ser competitius. Durant els anys 

vuitanta també es visqueren moments difícils, com o van ser les inundacions de 

novembre de 1982, durant aquesta dècada es produí una important reducció de 

la plantilla. La fàbrica continuà en funcionament fins l’any 1998. 

 

Actualment la fàbrica és utilitzada per les empreses Textil Tapias S.L. i Merlotex 

S.L.

 
Figura 49: Vista dels habitatges i el 
canal de l’Ametlla de Merola. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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17- Colònia Soldevila o Sant Esteve: 

Terme municipal: Balsareny (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

Actualment: naus ocupades 

 

Fundació: 1897 

Tancament: 1993 

Propietaris: Josep Soldevila Casas 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La fàbrica es va començar a construir el 1894 i es posà en funcionament tres 

anys més tard. Els habitatges es construïren en diverses fases entre 1899 i 

1922, en total se’n construïren 74. L’any 1930 a la colònia ja hi vivien 400 

persones. L’any 1950, acabada la guerra, hi treballaven 650 persones i es 

mantingué fins a la dècada dels seixanta. L’any 1960, el 80% de la població 

activa de Balsareny treballava al sector tèxtil, aquest percentatge s’anà reduint 

a mesura que anaren tancant les fàbriques dels voltants. L’any 1983 només hi 

treballaven unes 150 persones, finalment la fàbrica tancà l’any 1993.  

 

Actualment s’hi ha instal·lat l’empresa Texpack. 

 
Figura 50: Habitatges de la colònia 
Soldevila. 
Font: Ajuntament de Balsareny. 2004. 
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18- La Rabeia: 

Terme municipal: Balsareny (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1880 

Tancament: 1993 

Propietaris: Jaume Vila i Soldevila 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La fàbrica de filats i teixits es posà en funcionament l’any 1880, alhora es 

construïren un conjunt de serveis i equipaments per als treballadors, la majoria 

provinents del treball al camp. 

 

A principis del segle XX la jornada laboral a La Rabeia era de 12 hores en dos 

trons de treball, durant sis dies a la setmana, la producció només s’aturava els 

diumenges. Malgrat les mobilitzacions de treballadors del 1890, la Guerra Civil i 

la postguerra, la fàbrica de la Rabeia es mantingué viva fins l’any 1993. 

 
Figura 51: La fàbrica de la Rabeia.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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19- El molí o Cal Vinyes:   

Terme municipal: Balsareny (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà/bo 

 

Fundació: 1906 

Tancament: desconegut 

Propietaris fins 1906: família Cots 

Propietari fins tancament: Ricard Vinyes Coma 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

La família Cots de Manresa va comprar l’any 1814 l’antic molí fariner de 

Balsareny, aquest funcionà com a fàbrica de filats fins a finals del segle XIX. El 

1906, la fàbrica va patir un incendi i posteriorment va ser venuda a Ricard 

Vinyes i Coma, des d’aleshores també s’anomena Cal Vinyes. No va ser fins 

l’any 1922 que es construïren els primers habitatges que li donaren l’aire de 

colònia. L’any 1930 es van dur a terme les obres d’ampliació, de les quals en 

destaca la nau coberta de dent de serra. 

 
Figura 52: Vista General de Cal Vinyes.  
Font: Casals. 
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20-Vilafruns: 

Terme municipal: Balsareny (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1851 

Indendi: 1914 

Propietaris: Josep M. Serra i Marsal i Dolors Riera de Valls 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Els propietaris Josep M. Serra i Marsal i Dolors Riera de Valls van encarregar la 

construcció d’una fàbrica, la primera a Vilafruns, als industrials Ramon, Esteve i 

Josep Valls l’any 1851, posteriorment els propietaris en van ampliar el salt 

d’aigua i la resclosa, així com també ho van fer amb l’edifici fabril, però aquest 

s’incendià l’any 1914. 

 

Aquesta petita colònia, marcada per les crisis, es va desenvolupar poc 

urbanísticament. 

 

Actualment el seu estat de conservació és dolent, es troba en procés de 

desaparició. 

 
Figura 53: Habitatges de Vilafruns. 
Font:Ajuntament de Balsareny. 2004. 
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21- Cal Berenguer de Cabrianes: 

Terme municipal: Sallent (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1906 

Tancament: desconegut 

Propietaris fins 1989: família Berenguer 

Propietari des de 1989: Eudald Gonfaus  

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

El propietari Josep Berenguer, d’Artés, va fundar al 1906 una fàbrica envoltada 

de pisos per als treballadors. El mateix any va començar a fer funcionar la 

fàbrica juntament amb altres hereus de la família Berenguer. Cal Berenguer es 

una de les colònies més interessants des del punt de vista arquitectònic, la 

fàbrica i els edificis annexos estan disposats en forma de L, la nau principal, és 

la més gran de l’època modernista que es conserva a Catalunya. Els 

treballadors de la fàbrica arribaren de Navarcles, d’Artés, de Sallent i de Santa 

Maria d’Oló.  

 

Les màquines funcionaven amb 300 cavalls de potència produïts pel salt 

d’aigua, actualment encara funciona i ven electricitat a FECSA. La família 

Berenguer va vendre la fàbrica en plena crisi del tèxtil a Eudald Gonfaus l’any 

1989. El canvi de propietari va significar una reestructuració important, es va 

reduir la plantilla i la maquinaria es va robotitzar. 

 
Figura 54: Vista de la fàbrica de 
Cal Berenguer de Cabrianes.  
Font: Ajuntament de Sallent. 
2001. 
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22- La fàbrica del Pont de Cabrianes: 

Terme municipal: Sallent, Sant fruitós del Bages (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: finals segle XIX 

Tancament: desconegut 

Propietari: Joaquim Bertran i Calderó 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Joaquim Bertran i Calderó, advocat i polític de la Lliga Regionalista va dur a 

terme el projecte iniciat pel seu pare i construí una fàbrica que aprofités 

l’energia de l’aigua al costat del Pont de Cabrianes, que data del segle XIV i 

actualment es troba en condicions molt deficients. Bertran va modernitzar la 

turbina i va proporcionar enllumenat elèctric a Sallent. La colònia disposava 

d’habitatges per als treballadors, una església i una escola. 

 
Figura 55: Vista de la fàbrica del Pont de 
Cabrianes. 
Font : Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. 
2005. 
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23- La fàbrica de Sant Benet: 

Terme municipal: Sant fruitós del Bages (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

Actualment: Centre de convencions 

 

Fundació: 1853 

Tancament: desconegut 

Propietaris: Josep Vidal i Sellarés i Isidre Puig 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Josep Vidal i Sellarés comprà al propietari del monestir de Sant Benet del 

Bages, uns terrenys i un salt d’aigua, aquesta compra es realitzà l’any 1853, i 

aviat Josep Vidal formà societat amb Isidre Puig. L’estructura d’aquesta no 

segueix el model que van seguir la resta de colònies. 

 

Actualment la fàbrica i el monestir formen part d’un complex turístic format per 

un centre de convencions i un hotel, l’edifici fabril acull el centre de convencions, 

la recepció, botiga, restaurant. 

 
Figura 56: Vista aèria del monestir i 
la fàbrica de Sant Benet.  
Font: Món Sant Benet. 2007. 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  53          

24- Colònia Galobard: 

Terme municipal: Navarcles (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1858 

Tancament: desconegut 

Propietaris:Valentí Galobard i Ignàsia Burés Arderiu. 

Especialitat: tissatge 

 

Història: 

L’amo de mas Galobard va regalar al seu fill Valentí casat amb Ignàsia Burés, 

filla dels propietaris de la colònia Burés, uns terrenys per a construir-hi una 

fàbrica de teixits. A finals del segle XIX ja tenia tots els elements per a 

considerar-la colònia industrial, constava de 50 pisos, cafè, menjador per a les 

noies treballadores, escola, botiga, barberia i torre de l’amo. 

 

Actualment només alguns dels habitatges són ocupats per antics treballadors. 

 
Figura 57: La fàbrica i la colònia 
Galobard.  
Font: Casals. 
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25- Colònia Can Serra: 

Terme municipal: Castellbell i el Vilar (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1883 

Tancament: 1934 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Can Serra, juntament amb les colònies veïnes del Borràs i el Burés, van ser les 

úniques colònies tèxtils del Bages que van beneficiar-se dels privilegis que 

concedia l’obtenció de l’estatut de colònia; aquest va arribar a Can Serra l’any 

1883. L’any 1934 la fàbrica va patir un gran incendi del qual no se’n recuperà. 

La colònia consta de pisos amb parets de pedra, d’un bloc d’habitatges 

plurifamiliars, força separats de l’espai fabril, i d’una torre per a la residència 

dels propietaris. 

 
Figura 58: Vista de la fàbrica de Can 
Serra. 
Font: Casals. 
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26- El Burés: 

Terme municipal: Castellbell i el Vilar (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà/dolent 

Població actual: 352 habitants 

 

Fundació: 1872 

Tancament: 1991 

Propietaris: Esteve Burés i Arderiu 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

 Fundada l’any 1872, la fàbrica era situada en un indret totalment despoblat fet 

que obligà a construir-hi habitatges des d’un primer moment i els serveis bàsics. 

Es va arreglar el pont vell i es va construir el pont nou. La colònia disposava de 

cantina per als treballadors, forn de pa, botigues, escola de nois i escola de 

noies, església i casino. 

 

L’any 1883 obtingué l’estatut de colònia, amb tots els privilegis que això 

comportava. L’any 1957 de matinada s’inicià un incendi a les golfes de la fàbrica 

que es controlà al matí següent gràcies a l’ajuda de l’equip d’incendis de la 

colònia veïna el Borràs. L’any 1971 una forta riuada va provocar grans 

destrosses a la colònia, les conseqüències de la crescuda del riu duraren 

mesos, en alguns casos, fins i tot anys. El mateix anys, els aleshores Prínceps 

d’Espanya visitaren els seus habitants. 

 
Figura 59: Habitatges i canal del Burés.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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27- El Borràs: 

Terme municipal: Castellbell i el Vilar (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà/dolent 

Població actual: 352 habitants 

 

Fundació: 1870 

Tancament: 1991 

Propietaris fins 1931: Oleguer Borràs i fills 

Propietaris fins 1991: Montaner i Font 

Especialitat: filatura  

 

Història: 

Oleguer Borràs va emprendre la construcció d’una fàbrica tèxtil amb l’ajuda dels 

seus fills Isidre i Ignasi. Els Borràs i els Burés gaudien de lligams molt estrets, a 

més de que estaven emparentats. Ambdós industrials compartien resclosa. La 

colònia Borràs s’aixecà l’any 1870 constava dels següents serveis: habitatges, 

metge, destacament de Mossos d’Esquadra i oficina de correus. El centre 

cultural i social va ser el casino, avui dia de propietat municipal. 

 

Els productes de la colònia van rebre la medalla d’or a l’Exposició Universal de 

París l’any 1900. 

 

L’any 1922 comptava amb 142 treballadors dels quals 106 eren dones. Des de 

l’any1931 va ser explotada per l’empresa Montaner i Font fins que l’any 1972 va 

tancar portes. 

 

Actualment es troba en bon estat la part reutilitzada de la fàbrica, llogat a petits 

tallers metal·lúrgics. La xemeneia va ser enderrocada. La resta de 

dependències de la colònia es troba en mal estat.  

 
Figura 60:  Vista de la fàbrica del Borràs. 
Font: Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada. 2002. 
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28- La Bauma: 

Terme municipal: Castellbell i el Vilar (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1858 

Tancament: 1986 

Propietaris fins 1900: Germans Dalmau Tolrà 

Propietari fins 1986: Joan Vila 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La construcció de la fàbrica de filats i teixits de la Bauma s’inicià un any després 

de la inauguració de la línia ferroviària Terrassa - Manresa l’any 1859. La millor 

embranzida de la colònia va ser a partir de l’any 1874, sota la direcció dels 

germans Dalmau Tolrà, aquests la vengueren l’any 1900 a Joan Vila. La història 

de la Bauma és plena de canvis i inestabilitats que perjudicaren tant al negoci 

com als seus habitants.  

 
Figura 61: Vista de la fàbrica de la Bauma. 
Font: Consell Comarcal del Bages. 2007. 
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29- Colònia Gomis: 

Terme municipal: Monistrol de Montserrat (el Bages) 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1895 

Tancament: desconegut 

Propietaris: família Gomis 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

El permís oficial per a construir una fàbrica va arribar als Gomis l’any 1892, la 

fàbrica es posà en funcionament l’any 1895. Seguidament es començaren a 

construir els habitatges per als treballadors i els serveis bàsics: escola, cafè, 

teatre i l’església. L’any 1927 l’arquitecte Alexandre Soler i March va dissenyar 

l’ampliació de la colònia, aquesta suposava una nova església, una escola amb 

teatre i un habitatge per al mestre. 

 
Figura 62: Vista general de la colònia 
Gomis.  
Font: Casals. 
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30- Colònia Sedó: 

Terme municipal: Esparraguera (el Baix Llobregat) 

Estat de conservació: dolent 

Actualment: Museu 

 

Fundació: 1846 

Tancament: 1980 

Propietaris: família Puig 

Especialitat: filatura, tissatge i acabats 

 

Història: 

Fundada l’any 1846 per Miquel Puig i Catasús al costat de l’antic molí fariner de 

Can Broquetes, la fàbrica va començar a créixer ràpidament. A la mort de 

Miquel Puig l’any 1863, el substituirà el seu fill, Josep Puig i Llagostera, qui 

comença el veritable desenvolupament de la colònia. Inicià la construcció 

d’habitatges per als treballadors, amplià la fàbrica i projectà altres millores que 

no podrà dur a terme a causa de la seva mort prematura. El seu substitut i 

administrador va ser Antoni Sedó i Pàmies, qui acabà el procés de creixement i 

especialitzà l’empresa en la fabricació de teixits de pana. La colònia va gaudir 

de nous habitatges, botigues, escoles, església, dispensari, cinema i casino. 

 

La crisi dels anys 80 del sector tèxtil culminà amb el tancament de la fàbrica i la 

reducció progressiva de l’ocupació dels habitatges dels obrers. 

 

Actualment la Colònia Sedó s’ha convertit en un important polígon industrial, en 

els antics edificis de la colònia es situa el nucli central del Museu de la Colònia 

Sedó. 

 
Figura 63: Turbines de la colònia Sedó.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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31- Can Bros: 

Terme municipal: Martorell (el Baix Llobregat) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1850 

Tancament: 1967 

Propietaris: família Bros 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

Al indret on es construí la fàbrica tèxtil l’any 1850 hi havien existit dos molins 

fariners i dues fargues. L’any 1858 ja comptava amb habitatges que allotjaven a 

més de 700 persones. La colònia disposava de dos edificis fabrils dedicats a fer 

filats. El 1897 s’inaugurà una església d’estil neogòtic projectada per l’arquitecte 

Joaquim Bassegoda i Amigó. El mateix any s’inauguraren també l’escola i altres 

serveis. 

 

Les fàbriques van tancar les portes el 1967.  

 
Figura 64: Vista general de Can Bros. 
Fotografia de l’autora. 2008. 
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32- Colònia Güell: 

Terme municipal: Santa Coloma de Cervelló (el Baix Llobregat) 

Estat de conservació: molt bo 

Actualment: Museu 

 

Fundació: 1890 

Tancament: 1973 

Propietaris fins 1945: Eusebi Güell i Ferran Alsina 

Propietaris fins 1973: família Bertrand i Serra 

Especialitat: filatura, tissatge i acabats 

 

Història: 

Es tracta de la colònia tèxtil més monumental i més ben conservada de 

Catalunya. El projecte de l’església fou encarregat a Antoni Gaudí. El seu cas 

també és excepcional perquè és l’única que no aprofita l’aigua com a font 

d’energia, s’hi instal·là una màquina de vapor que utilitzava carbó.  

 

Amb l’inici de la Guerra Civil l’any 1936, la fàbrica va ser col·lectivitzada i 

gestionada pels seus treballadors. Acabada la guerra el 1939, la colònia va ser 

restituïda a la família Güell, la qual el 1945 la va vendre a la família Bertrand i 

Serra. Els anys següents la Colònia es mantingué la producció industrial fins el 

1973, quan va tancar en el marc de la crisi del sector tèxtil. La propietat es va 

anar venent en els anys posteriors, la fàbrica, en fraccions a diverses empreses, 

les cases als seus habitants i els equipaments i terrenys a les institucions 

públiques. 

 

L’any 1990 el conjunt de la Colònia Güell va ser declarat Bé d’Interés Cultural – 

Conjunt Històric, i s’establí la protecció dels edificis més rellevants. 

 

Actualment museu de la colònia Güell, s’hi pot visitar la cripta i l’edifici fabril.

 
Figura 65: La fàbrica de la colònia 
Güell.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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33- Colónia Rosés: 

Terme municipal: Cornellà de Llobregat (el Baix Llobregat) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1862 

Tancament: 1971 

Propietaris: família Carné 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Els industrials Carné, fugint de la massificació i la conflictivitat urbana de 

Barcelona van construir la fàbrica al peu del canal de la Infanta, l’objectiu era 

utilitzar l’aigua canalitzada del Llobregat per a fer funcionar la seva fàbrica de 

filats i teixits de cotó. El creixement industrial va fer necessària la construcció 

d’habitatges i serveis per als treballadors, que avui forma part del nucli urbà de 

Cornellà. 

 
Figura 66: La fàbrica de la 
colònia Rosés. 
Font: Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 2002. 
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34- Colònia Palà o Palà Vell: 

Terme municipal: Navàs (el Bages) 

Estat de conservació: bo 

 

Fundació: 1875 

Tancament: 1971 

Propietari: Joan Palà i Valls 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Joan Palà i Valls aportà capital terrenys i el permís d’ús d’aigües de l’antic molí 

que havia heretat dels seus avantpassats. El seu cosí Esteve Valls, aportava 

l’experiència en el camp de la filatura i el tissatge. La fàbrica es posà en 

funcionament l’any 1877, s’hi van construir habitatges per als obrers en forma 

de blocs de pisos, un convent per a les monges, botigues, escola, el cafè i 

l’església. 

 

La fàbrica va funcionar fins l’any 1971. 

 
Figura 67: Vista parcial de la colònia 
Palà. 
Font: Consell Comarcal del Bages. 2007. 
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35- Colònia Valls, Valls de Torroella o Palà Nou: 

Terme municipal: Sant Mateu de Bages (el Bages) 

Estat de conservació: bo/mitjà 

 

Fundació: 1903 

Tancament: 1971 

Propietari: Esteve Valls 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

 Esteve Valls es separà del seu cosí Joan Palà amb qui formava societat l‘any 

1903. Va fundar una gran fàbrica de filats i teixits de cotó i una nova colònia 

industrial. Els primers habitatges es van construir al peu de la carretera de 

Manresa a Solsona; el 1906 i el 1912 es van construir pisos en distribució de 

galeria al darrera de la fàbrica a l’altra banda del riu. Això va significar la 

construcció d’un pont de ferro el 1933. 

 
Figura 68: Vista aèria de la colònia 
Valls. 
Font: Consorci de promoció turística 
del Cardener. 2007. 
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36- El Fusteret: 

Terme municipal: Súria (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1907 

Tancament: 1922 

Propietaris: família Giró 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Ramón Giró, fuster d’ofici, va fundar la petita colònia del Fusteret de Súria. Aviat 

passà a mans del seu fill, però van sorgir problemes i l’empresa va ser 

arrendada a diferents industrials, fins que el 1922, la fàbrica, la colònia i el salt 

d’aigua es van vendre a l’empresa belga Solvay, que començà a explotar les 

mines de potassa de Súria.  

 

L’empresa de Ramón Giró ja subministrava des de 1913, energia elèctrica al 

poble. 

 

La vida de producció tèxtil d’aquesta colònia va ser molt curta. 

 
Figura 69: Vista parcial del Fusteret. 
Font: La Sèquia. 2007. 
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37- Colònia Antius: 

Terme municipal: Callús (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1875 

Tancament: desconegut 

Propietari: Joaquim Torrens i Fuster 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

Joaquim Torrens i Fuster, pagès d’ofici, va construir l’any 1875 en terrenys de la 

seva propietat una fàbrica de filats de cotó i habitatges per als treballadors. La 

colònia, tot i ser petita disposava de botiga, fonda, barberia i cafè-teatre. El cafè 

teatre es podia convertir en sala de ball quan calia i s’hi representaven els 

Pastorets per Nadal. També tenia escola, església i pistes de bàsquet, i la festa 

major es celebrava per la diada de Sant Pere. 

 
Figura 70: Vista de la fàbrica de la 
colònia Antius.  
Font: Consell Comarcal del Bages. 
2007. 
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38- Can Cortés: 

Terme municipal: Callús (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1873 

Tancament: desconegut 

Propietari: Narcís Cortés 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

El 1873 Narcís Cortés va demanar una concessió d’aigües, l’objectiu era fer 

funcionar una fàbrica de filats i teixits que volia construir, juntament amb una 

petita colònia. El conjunt aviat va ser arrendat a altres industrials cotoners com 

els Borràs de Manresa. 

 

L’any 1948, Hilaturas Ibéricas tenia 6000 fusos i 160 treballadors. L’any 1983 

comptava amb 15000 fusos i 170 treballadors, que residien a la colònia, a Súria 

o a Callús. L’any 1970 hi vivien 209 persones en 68 habitatges. 

 
Figura 71: Vista de la plaça i els 
habitatges de Can Cortés. 
Font: Consell Comarcal del Bages. 
2007. 
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39- Els Comdals: 

Terme municipal: Manresa (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1854 

Tancament: desconegut 

Propietari fins 1917: Josep Solà i Abadal 

Propietaris fins tancament: germans Bach 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Josep Solà i Abadal va comprar l’any 1854 al seu tiet, el reverend Joaquim 

Abadal una extensa finca amb edificis rurals i un antic molí paperer amb un 

canal i una resclosa en bon estat. Josep Solà s’associà amb els industrials 

manresans Vidal i Vallès i amb el capital de Solà, van fundar una fàbrica tèxtil i 

una colònia annexa. 

 

La colònia i la fàbrica es va vendre als germans Bach l’any 1917, aquests hi van 

construir una gran casa senyorial, un edifici que reprodueix l’estil d’un castell 

centreeuropeu. 

 
Figura 72: Vista general de els Comdals.  
Font: Casals. 
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40- Can Carné: 

Terme municipal: Castellgalí (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1922 

Tancament: desconegut 

Propietari: Isidre Carné 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

L’any 1922 es va fundar la important fàbrica de cal Carné, després que la 

família que li donà el cognom comprés l’antiga fàbrica de filats i teixits Monteis 

destruïda per la riuada de l’any 1907. 

 

La fàbrica rebé un impuls a partir de la compra d’aquesta per la família Carné, 

s’hi construïren habitatges per als treballadors convertint-la així en colònia, 

també s’hi construïren botigues, forn de pa, barberia i cafè.  

 

Al morir Isidre Carné la fàbrica començà a perdre gas fins que es clausurà 

totalment. 

 

Aquesta colònia va quedar desfigurada amb la construcció de la carretera 

d’Abrera a Manresa. 

 

 
Figura 73: Vista general de la fàbrica de 
Can Carné.  
Font: Casals. 
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41- La Fou: 

Terme municipal: Cabrera d’Anoia (Anoia) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: 1902 

Tancament: 1910 

Propietari: Jacint Rifà 

Especialitat: filatura 

 

Història: 

La Fou és l’única colònia tèxtil del riu Anoia. De reduïdes dimensions, la va 

fundar Jacint Rifà el 1902, que hi establí una filatura fins el 1910. Els habitatges 

dels treballadors van ser construïts al costat de la fàbrica, i també l’església, els 

serveis bàsics, la casa de l’amo i la del director. 

 
Figura 74: Vista general de la fàbrica 
de la Fou.  
Font: Casals. 
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42- El Clarassó: 

Terme municipal: Monistrol de Calders (el Bages) 

Estat de conservació: dolent 

 

Fundació: finals segle XIX 

Tancament: desconegut 

Propietaris: família Clarassó 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

La construcció es realitzà quan l‘industrial Clarassó comprà un antic molí per a 

fer-hi una important obra hidràulica. La fàbrica, en funcionament des de finals 

del segle XIX, va desenvolupar al seu voltant un petit nucli d’habitatges i serveis. 

El salt d’aigua de la colònia va permetre que la electricitat arribés al poble de 

monistrol l’any 1917. 

 

 
Figura 75: Vista general de la fàbrica 
del Clarassó. 
 Font: Casals. 
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43- Colònia Jorba: 

Terme municipal: Calders (el Bages) 

Estat de conservació: mitjà 

 

Fundació: 1892 

Tancament: 1936 

Propietari: Pere Jorba i Gassó 

Especialitat: filatura i tissatge 

 

Història: 

Pere Jorba i Gassó, industrial i comerciant, fundà l’any 1892 la colònia a la que 

dona nom. La construcció de la fàbrica, implicà també construir habitatges per 

als obrers i serveis bàsics per a cobrir les necessitats dels treballadors 

procedents de Talamanca, Mura, Navarcles i Monistrol. 

 

Un cop els treballadors s’instal·laven a la colònia, podien disposar d’un hort i un 

galliner.  

 

La fàbrica i la colònia es van mantenir actives fins a l’inici de la de la guerra civil 

(1936-1939). 

 

 

 
Figura 76: Vista general de la fàbrica 
de la colònia Jorba.  
Font: Casals. 
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5. Anàlisi dels diferents aspectes en el marc de la  sostenibilitat de les 

colònies tèxtils del Llobregat de 1850 a 1950  

 

5.1. Aspectes socioeconòmics  

 

En aquest apartat s’analitzen els aspectes socials i econòmics que van 

intervenir durant els primers anys de la creació de les colònies i durant el seu 

funcionament. Ambdós aspectes han estat englobats en un únic punt ja que es 

barregen entre ells i sovint és molt incert definir-ne els límits. 

 

5.1.1. Relacions laborals  

 

Els fabricants, a l’hora d’endinsar-se en el món de les colònies, no tant sols 

construïen una fàbrica en la que hi encabirien màquines de filar i teixir, sinó que 

es veien obligats a fer-se càrrec de la responsabilitat civil i social de donar 

allotjament a les famílies treballadores i assegurar-se de que les seves 

necessitats bàsiques quedaven cobertes. Per a satisfer aquestes necessitats 

calia fer tractes amb el bisbat per a construir una església i pagar els serveis del 

sacerdot, també caldria pagar els mestres i d’altres persones de confiança que 

desenvoluparien altres tasques en la colònia com l’encarregat del cafè o de la 

botiga. Crear una colònia suposava doncs finançar i governar una societat en 

tots els seus aspectes culturals, religiosos, ideològics i polítics. 

  

5.1.1.1. Desequilibris socials amo-treballadors  

 

Bàsics ser al funcionament de l’estructura de la colònia eren els amos i els 

treballadors, juntament amb les seves famílies. Aquests eren els protagonistes 

durant els primers anys de les colònies. Més endavant, la figura del capellà 

comença a prendre més importància al convertir-se en l’ull vigilant de l’amo. 

 

La diferència principal entre amo i treballadors la trobem en els habitatges, pel 

que fa a la casa de l’amo, habitualment son cases destacables des del punt de 

vista arquitectònic i decoratiu. Els interiors sovint consten d’una esplèndida 

decoració, amb grans salons, i amplis espais que diferenciaven prou la 
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categoria social dels seus propietaris. La casa dels amos tenia jardí privat i la 

seva situació depenia del terreny on estava situada la colònia. La casa podria 

trobar-se en un indret elevat per sobre del nivell de la fàbrica i la resta de pisos, 

una altra possibilitat era situar-la en un lloc de pas obligatori dels obrers que 

anaven i venien de la fàbrica a la colònia, la qual cosa permetia un major control 

o bé, podia estar situada molt allunyada de la fàbrica i dels habitatges obrers 

per a que aquests no s’hi acostessin. 

 

Els habitatges dels obrers de la colònia eren tots iguals entre si i de poc més 

d’una seixantena de metres quadrats, amb cuina senzilla, poca ventilació i 

il·luminació deficient. En aquests pisos de menys de 60 metres quadrats hi 

vivien sis persones de mitjana, però es donaven casos de fins a deu persones. 

 

Aquesta limitació d’espai físic de l’habitatge obrer contrastava amb els grans 

salons de la casa de l’amo i, encara més, amb el gran espai destinat a jardí 

privat, cuidat per personal especialitzat. 

  

L’amo 

 

Així és com s’anomenava l’empresari al front d’una fàbrica. Aquests sovint 

provenen de famílies de llarga tradició manufacturera, d’altres, propietaris de 

terres i/o molins a peu de riu es converteixen en industrials.  

 

En general, els industrials de la colònia fixen la seva residència a Barcelona, on 

també hi estableixen l’oficina comercial. La seva influència ultrapassa els límits 

geogràfics de la colònia estenent-se als pobles i les capitals de comarca. Alguns 

participen activament en la vida política de la comarca com a alcaldes a com a 

diputats provincials. Esdevenen mecenes i promotors d’obres socials al poble al 

qual pertany la colònia. Construeixen escoles, camps de futbol, hospitals, 

inverteixen en les infraestructures del ferrocarril i de carreteres i participen en la 

fundació de les caixes d’estalvis de Manresa i Manlleu. 
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Figura 77: Torre de l’amo de Viladomiu Nou. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Els treballadors 

 

Els primers obrers de les fàbriques a Catalunya, procedien de l’agricultura. 

Molts d’ells fills i filles de famílies nombroses amb pocs ingressos o nuls, als 

quals movia la necessitat d’obtenir uns ingressos setmanals. Molts d’aquests 

obrers malvivien al camp, aleshores superpoblat i afectat per les conseqüències 

de les Guerres Carlines. 

 

La majoria de colònies proporcionava a cada família de tres membres 

productius, un habitatge i serveis bàsics. Sabien que haurien d’enfrontar-se a la 

pols de les fibres, al soroll, les olors d’oli, s’haurien d’adaptar a treballar uns 

horaris comuns tant de dia com de nit. 

 

 

Figura 78: Carrer de pisos de la colònia Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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5.1.1.2. Jornades laborals i treball infantil  

 

Segons un informe redactat l’any 1903 per una Junta presindical de “Reformes 

Socials” establerta a Puig-reig, la jornada laboral d’homes i dones major d’edat 

era de 10 hores diàries, però sovint se’n treballaven 12. L’informe també recollia 

un seguit de bases i recomanacions sobre l’escolarització mínima dels infants, 

l’atenció mèdica i altres aspectes. Al tractar-se d’un sector nou, l’industria no 

disposava d’una ordenació estatal; per tant calia confiar en la bondat dels 

empresaris per tal de garantir que es cobrissin les necessitats dels seus 

treballadors. L’informe esmentat anteriorment també parla dels horaris de treball.  

 

 Torn de dia Torn de nit 

Dilluns a divendres 12 hores/dia 9’5 hores/dia 

Dissabte 6 hores/dia 9 hores/dia 

Total hores/setmana:  66 51’5 

Taula 1: Salaris 1903 segons dia i torn. 

Font: Picas. 1997. 

 

Aquests horaris però sovint eren modificats segons el nombre de comandes, 

per recuperar hores perdudes degut a una avaria, per falta d’energia o també en 

cas de que algun treballador sol·licités fer hores extres. 

 

Els sous setmanals a l’any 1903 oscil·laven segons la taula següent: 

 

Secció Sou setmanal en pessetes 

Filatura de 27 a 40 

Tissatge de 17 a 20 

Peons de 15 a 17 

Ajudants de 6 a 9 

Taula 2: Sous setmanals 1903 segons secció. 

Font: Picas. 1997. 
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La llei del 24 de juliol de 1873 regularitzava el treball de les fàbriques i establia 

l’edat mínima per a treballar en 10 anys. El 1900 es prohibí el treball nocturn a 

menors de 17 anys. Es freqüent veure en fotografies antigues de les fàbriques a 

infants, no es sap ben bé si aquests infants hi treballaven o si d’altra banda 

només s’afegiren a la fotografia per la il·lusió de ser retratats. Hi ha constància 

de que sovint es vulnerava la llei, no tan sols per voluntat dels empresaris, sinó 

per pròpia voluntat dels pares que davant la necessitat econòmica, demanaven 

a l’empresa que admetés als seus fills. 

 

A partir de 1920 es va establir la jornada laboral de 8 hores (també els 

dissabtes) i la prohibició del treball a menors de 12-14 anys. Després de la 

Guerra Civil l’edat mínima per a treballar es va fixar en 14 anys. 

Fins a la meitat de la dècada dels 50, els treballadors podien descansar els 

diumenges, en les principals festes religioses i, a l’estiu, durant una setmana de 

vacances. A partir de la segona meitat dels anys cinquanta els dies de 

vacances augmenten. A Viladomiu Nou, a partir de l’any 1955, treballadors i 

treballadores disposaren de 10 dies de vacances. 

 

5.1.1.3. Desequilibris de gènere  

 

Cal tenir en compte que durant el Franquisme, la mentalitat que imperava al 

voltant de les tasques de la llar era una, les feines de la casa eren per a les 

dones. Això significava que la dona no sols havia de treballar a la fàbrica, sinó 

que el poc temps lliure que li quedava l’havia de dedicar a la casa i als fills. A 

les colònies tèxtils, la majoria de dones i noies es feien càrrec de controlar el 

funcionament dels telers, les metxeres, les contínues de filar, els manuars, els 

ordidors, etc. Eren tasques que no implicaven gaire força física, es tractava de 

feines de vigilància, constància i destresa. Segons la lògica del moment, les 

dones havien de cobrar menys que els homes perquè no s’havien de fer càrrec 

de les feines que requerissin força. 

 

Els homes, en canvi, tenien més varietat a l’hora de trobar feina a la colònia. 

Podien treballar a les cardes, fer-se càrrec del manteniment de la maquinària, 

podien ser turbinaires, xofers, ajustadors, fusters, soldadors, forjadors, 
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aprenents, electricista, pintor, jardiner, porter de dia, vigilant de nit, personal 

d’obres, o fins i tot fer d’encarregats després de molts anys de treball i de 

guanyar-se la confiança de l’amo o el director. 

 

Els sous eren molt minsos. Calia fer treballar tota la família i, sovint, nens i 

nenes a partir dels set anys; així es podia arribar als ingressos necessaris per a 

assegurar l’alimentació, el vestit, i l’habitatge. 

 

Els sous setmanals de l’any 1905 a les colònies de Puig-reig eren: 

 

 Pessetes setmanals  

Homes  17 a 30 

Dones 15 a 17 

Infants  6 a 9 

Taula 3: Salaris 1905 segons sexe i edat. 

Font: Museu de la colònia Vidal. 2008. 

 

 

Figura 79: El casal de la dona de la colònia Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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5.1.1.4. Altres activitats professionals  

 

El desenvolupament de les tasques necessàries per al manteniment dels 

serveis de la colònia eren realitzats independentment del treball de la fàbrica o 

bé les podia dur a terme un obrer fora del seu horari laboral. El barber, 

acostumava a afaitar els homes un cop a la setmana amb navalla, la barberia 

obria algun dia a la setmana durant el vespre, també ho feia els dissabtes a la 

nit i els diumenges després de missa. No va ser fins a començaments del segle 

XX que s’obriren els primers salons de perruqueria per a les dones. També hi 

havia el sastre i el sabater ataconador que tenien taller propi a la colònia o bé 

en un poble proper. 

 

A la fonda s’hi preparava el menjar per als solters i vidus que treballaven a la 

fàbrica, també coïa llegums i feia escudella per a les famílies treballadores que 

no tenien temps per a fer-ho a casa. 

 

La funció de bombers, generalment corresponia als contramestres i mecànics 

quan convenia. L’empresa sovint disposava d’un bon servei de bombes, 

mànegues i galledes a punt en cas que s’iniciés un incendi. 

 

 

Figura 80: Taller dels paletes de Cal Marçal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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5.1.2. La religió  

 

La procedència rural de la majoria dels treballadors de les primeres fàbriques 

tèxtils explica la gran devoció pels costums religiosos. Cada dia, a les 12 del 

migdia es paraven els telers per a resar l’oració de l’Àngelus, aquest costum 

provenia del camp, i a la tarda, a les sis, també s’aturava la producció durant 

uns minuts per a resar el Rosari. Pels volts de 1910, es suprimiren aquestes 

manifestacions religioses dins de la fàbrica, per a atendre les queixes dels 

treballadors que es consideraven agnòstics o ateus i també per a no perdre 

temps productiu. 

 

La majoria de colònies tenia la seva església, el seu capellà i la seva comunitat 

de monges. L’amo feia alçar l’església i el convent o edifici de les monges com 

a dos equipaments més, dels quals també s’encarregava de pagar-ne el 

manteniment. 

 

 

Figura 81: L’església de Cal Prat. Fotografia de l’autora. 

 

Les monges eren les mestresses de la guarderia de la colònia i les 

responsables de l’educació de les nenes i les noies. A més de ser un servei per 

als treballadors, el capellà, l’església i les monges eren molt útils pels amos per 

tal de garantir la pau social, el control i el bon funcionament de les colònies.  
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Va ser a finals del segle XIX quan els amos començaren a pensar en 

l’anomenat “paternalisme” com a forma de control mitjançant la qual la relació 

entre els amos i l’església es va fer molt estreta. El capellà contribuïa a defensar 

la figura de l’amo i de les colònies com a model social, explicava en els seus 

sermons que l’amo els protegia, els donava feina, habitatge, serveis i estabilitat. 

 

 

Figura 82: L’escola bressol de Viladomiu Nou. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

5.1.2.1. El capellà com a eina de control  

 

El capellà coneixia a tothom, sabia què preocupava als habitants de la colònia. 

Sabia si hi havia neguits o tensions en alguna família en concret o en l’ambient 

general de la colònia. Podia informar a l’amo de tot el que s’adonava i podia fer 

d’intermediari entre aquest i els treballadors. El capellà solia participar també en 

activitats d’oci com la caça, la pesca, anar a collir bolets, etc. Els capellans de 

les colònies cobraven més que els seus companys de diòcesi, a principis de 

l’any 1970, el capellà de Viladomiu Nou cobrava el mateix sou que un 

contramestre de la fàbrica.  

 

Després de la Guerra Civil, durant els anys de l’anomenat nacionalcatolicisme, 

la importància i la presència del capellà esdevingué encara més destacada. 

Durant el franquisme i en especial durant els anys quaranta i cinquanta, la 

presència de l’Església en forma de misses, confessions, processons, festivitats 

religioses, a l’escola etc. Va ser molt forta. A l’Ametlla de Merola, per exemple, 
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es deia missa cada dia a les 7 del matí. Durant la guerra, algunes esglésies van 

ser incendiades o destruïdes. En acabar la guerra i amb la tornada dels amos, 

es va ordenar reconstruir o bé construir de nou les esglésies malmeses. L’any 

1941 s’inaugurà a Viladomiu Nou la reconstrucció de l’església, a Cal Vidal 

s’estrenà la nova església l’any 1942. Durant els anys quaranta, cinquanta i 

seixanta, la majoria d’habitants de les colònies anava a missa cada dia o com a 

mínim un cop a la setmana. No anar a missa estava molt mal vist i les famílies 

treballadores de l’època evitaven ser mal vistes.  

 

 

Figura 83: L’església de Cal Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

5.1.3. El paternalisme  

 

5.1.3.1. Crisis social i de convivència. Sindicalis me 

 

Un dels objectius de la construcció de les colònies, era evitar la conflictivitat i les 

mobilitzacions socials, malgrat que la majoria de colònies es van construir en 

zones interiors, força lluny de Barcelona o d’altres nuclis urbans, les colònies no 

van ser sempre espais sense tensions, vagues ni mobilitzacions. Fins a finals 

del segle XIX, les colònies van ser espais de gran conflictivitat, motivada per les 

dures condicions laborals i les llargues jornades. Molts obrers es mobilitzaren 

contra aquesta realitat amb l’objectiu d’aconseguir unes condicions laborals més 

dignes. L’any 1890, les mobilitzacions arribaren al seu punt més àlgid fent que 
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la majoria de fàbriques i colònies quedessin aturades. Les mobilitzacions 

obreres però, ja començaren a ser importants en la dècada de 1880. 

 

Data Duració Colònia Motiu Resultat 
Estiu 1881 16 setmanes Cal 

Casas 
Intent de l’empresa de 
treballar segons el 
sistema anglès, es a dir, 
portant el doble de 
màquines. 

Favorable 
als obrers 

Novembre 1881  Cal 
Metre 

Contra els abusos que 
es produïen a la fàbrica. 

Favorable 
als obrers 

Hivern 1882 10 setmanes La 
Bauma 

 Acord 

Primavera 1882  Cal 
Pons 

Tarifa de preus de la mà 
d’obra. 

 

Primavera 1883 6 mesos La 
Bauma 

Contra la introducció del 
treball a l’anglesa i les 
màquines de 10000 
fusos 

Favorable 
als obrers 

Finals 1885 3 mesos Colònia 
Sedó 

Contra la introducció del 
treball a l’anglesa. 

Acord seguir 
amb el 
sistema 
tradicional 
però amb 
reducció de 
sou. 

Taula 4: Mobilitzacions obreres més importants. 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Enrech. 2005. 

 

Durant les vagues, algun fabricant decidí reclutar esquirols en zones rurals. 

Aquest recurs era molt habitual, la mà d’obra d’origen rural no estava 

familiaritzada amb el sindicalisme. La pràctica de reclutar aquest tipus de mà 

d’obra era molt habitual en les dècades dels 70 i 80 del segle XIX, els fabricants 

intentaven contractar el mínim nombre d’obrers associats dels pobles veïns, on 

fins el 1890 hi havia actuat el sindicat anomenat les Tres Classes de Vapor. A la 

colònia, els fabricants intentaven per tots els mitjans que els obrers no 

s’associessin al sindicat de les TCV per a poder dur a terme canvis en 

l’organització de la fàbrica com el sistema de treball a l’anglesa. 

 

A partir de 1886 la conflictivitat a les colònies baixà notablement perquè el 

sindicat TCV tenia llavors la prioritat de fer front a la crisi de treball de les zones 

urbanes on les fàbriques a vapor es trobaven en una situació crítica degut a la 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

84                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

competència de les fàbriques establertes als rius. L’any 1889 les TCV intentaren 

revifar l’associació obrera mitjançant les visites del seu dirigent Antoni Sagués a 

les fàbriques de les zones de Manresa i Manlleu. Aquesta reorganització va ser 

el pas previ a l’esclat de les vagues de Manresa de 1890. Les vagues van 

finalitzar el 31 de Juliol del mateix any a tot Catalunya, després de que els 

dirigents obrers decidissin aturar les mobilitzacions davant la violenta repressió 

exercida pel govern conservador. La majoria de comissionats obrers de 

Manresa i de la comarca van ser acomiadats. La repressió va ser especialment 

cruel a l’alt Llobregat, on les fàbriques no tornaren a obrir fins al 19 d’agost amb 

presència de piquets de força de la guàrdia civil a cada fàbrica o colònia. La 

derrota dels obrers comportà acomiadaments massius a Puig-reig, Gironella i 

Casserres, un total de 600 obrers formats per: 80 obrers, gairebé tots pares de 

família a la Colònia Viladomiu; 150 a la Colònia Pons, uns 200 a l’Ametla de 

Merola, 40 al Guixaró, també se n’acomiadaren a Cal Metre, a l’Ametlla de 

Casserres i a Cal Casas. (Font: Enrech, L’EROL nº86-87). Aquests 

acomiadaments en massa suposaren la desorganització sindical. Aquesta 

conflictivitat laboral explica el desenvolupament del projecte social “paternalista” 

com a solució per a la qüestió social. 

 

5.1.3.2. Els orígens del paternalisme  

 

Els esdeveniments de l’any 1890 comportaren una primera resposta immediata 

per part dels empresaris: acomiadament i expulsió dels treballadors més 

conflictius i les seves famílies. La segona resposta va ser a llarg termini, es 

tracta d’un canvi en la visió i actitud dels amos, l’opció estratègica va ser la 

d’adoptar el “paternalisme” per tal d’assegurar el control social de la colònia. 

 

El paternalisme es concretava en la construcció de més i millors serveis i 

equipaments a les colònies i també la progressiva instauració d’unes condicions 

laborals més dignes. Per dur a terme la tasca de control social de la colònia, els 

amos comptaven amb el suport de l’església, cada colònia comptava amb la 

seva església i el seu capellà justificava i explicava la bondat de l’amo en els 

seus discursos i mitjançant la relació directa amb els habitants. Les 
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mobilitzacions reivindicatives es reduïren significativament fins l’esclat de la 

guerra civil el 1936. 

 

5.1.3.3. L’anomenada pau o control social  

 

El paternalisme consistia en una mena de pacte no escrit entre amos i 

treballadors: l’amo, com a protector dels seus treballadors, donava feina, 

habitatge, serveis bàsics i espais d’oci, a canvi que els treballadors es limitessin 

a treballar, obeir i comportar-se. Durant el primer terç del segle XX, a les 

colònies hi regnava la “pau social”, el control dels treballadors i treballadores 

quedava assegurat. Els objectius dels amos s’havien complert i aconseguiren 

que els treballadors de la colònia pensessin poc en la política i la lluita sindical, 

veien l’amo com una persona a la qual calia mostrar respecte i gratitud. 

 

Amb l’inici de la Guerra Civil van ser assassinats per presumptes revolucionaris 

alguns capellans i treballadors de diverses colònies. També van ser incendiades 

la majoria d’esglésies de les colònies; amos i capellans fugiren per por de ser 

assassinats. Un cop els amos fugiren, la majoria de fàbriques tèxtils van ser 

col·lectivitzades durant els primers mesos de la guerra.  Acabada la guerra, els 

amos recuperaren la propietat i el control de les colònies. Durant l’absència dels 

amos, alguns treballadors havien mort al front, d’altres estaven empresonats, 

amagats o a l’exili. Malgrat la gana i les misèries de la postguerra, les colònies 

anaren recuperant a poc a poc una rutina “tranquil·la”. 

 

Després de la Guerra Civil, els protagonistes del control i l’ordre social de les 

colònies tèxtils van ser els serenos i la Guàrdia Civil. Cada colònia tenia com a 

mínim un sereno, un de dia que voltava per la colònia i de bon matí trucava a 

les portes de les cases per a que la gent es despertés i anés a treballar, i de nit 

un altre sereno, que vigilava els carrers, places i la fàbrica. Els encarregats de 

la fàbrica eren de confiança de l’amo i coneixien molt bé els treballadors, si 

l’encarregat observava algun problema podia informar al director o a l’amo. 

L’amo solia visitar la colònia una vegada a la setmana, visitava la fàbrica i 

parlava amb el director de la fàbrica i amb el capellà per assegurar-se de que 

tot funcionava correctament. 
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En algunes colònies tèxtils hi havia un petit destacament militar o de la Guàrdia 

Civil per a controlar els maquis. Els maquis eren grups armats que, després de 

la guerra s’oposaven a la institucionalització del règim franquista. Guàrdies 

Civils i militars havien de fer-se càrrec del territori, un terreny que no coneixien 

bé i que en canvi, els maquis, coneixien pam a pam. Els maquis actuaren amb 

èxit l’any 1949 quan entraren a la fàbrica de la Plana i s’emportaren 60.000 

pessetes. 

 

5.1.3.4. Els serveis de la colònia  

 

Els habitatges 

 

Els habitatges es construïren, segons l’ordre jeràrquic ocupat en la colònia, de 

més grans i de més petits. Van ser de les primeres construccions que van 

encarregar els amos. A moltes colònies, primerament, només hi havia la fàbrica 

i algun habitatge, posteriorment s’anaren construint serveis, equipaments 

diversos i, també nous habitatges. 

 

Una de les peculiaritats dels habitatges era el baix cost del lloguer, que es 

mantingué fins al final de l’activitat productiva de les colònies. L’habitatge no era 

la despesa que més preocupava als habitants de les colònies. La major part del 

que cobraven les famílies s’havia de dedicar a l’alimentació. 

 

A mesura que passaren els anys, l’alimentació esdevingué més assequible. A 

partir de la segona meitat dels anys 50, les famílies tenien possibilitats d’estalvi. 

Durant les dècades franquistes, els habitatges milloraren, els pisos més vells 

van ser reformats i se’n construïren de nous, la majoria entre la segona meitat 

dels any quaranta  i la primera dels cinquanta. Aquesta va ser l’última fase de 

creixement urbanístic de les colònies. 
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Colònia Preu mensual de l’habitatge (principis S.XX) 

Cal Pons 5 pessetes 

Cal Prat Entre 4 i 8,5 pessetes 

Cal Casas 5 pessetes 

Cal Marçal 7 pessetes 

Cal Vidal Entre 5 i 10 pessetes 

Cal Riera 7 pessetes 

L’Ametlla de 

Merola 

Entre 3,5 i 8 pessetes 

Taula 5: Preu mensual de l’habitatge (principis S.XX). 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Consorci del Parc Fluvial. 2007. 

 

 

Figura 84: Habitatges de Viladomiu Nou. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Els equipaments 

 

Els habitatges eren un element bàsic, però les colònies estaven marcades 

també pels serveis i els equipaments que els amos van fer construir, 

indispensables per a la consolidació del projecte paternalista. El conjunt de 

serveis eren propietat de l’amo i per tant, diferents d’una colònia a una altra, 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

88                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

també alguns dels equipaments com els teatres o cinemes no existien als 

pobles del voltant. Els serveis més habituals eren: economat, forn de pa, 

carnisseria, peixateria, safareig dels vius i dels morts, dutxes públiques, 

biblioteca, cafè, teatre, cinema, escola, guarderia, etc. Els veïns compraven els 

productes d’alimentació a l’economat, la peixateria, la carnisseria i al forn de pa. 

Durant els anys quaranta, aconseguir menjar no era fàcil, era l’època de les 

cartilles de racionament i els preus del menjar al mercat negre eren molt elevats. 

 

Les dutxes i els safarejos públics s’utilitzaren fins els anys cinquanta, a partir de 

llavors els habitants de la colònia ja disposaven d’aquests equipaments a casa 

seva. El safareig s’anomenava dels vius i dels morts perquè la roba dels malalts 

afectats de malalties contagioses com la tuberculosi, s’havia de rentar en un 

safareig a part, més petit, si la roba del malalt es rentava al mateix safareig on 

la resta de famílies rentaven la seva, corrien el risc de contagiar-se. Els 

equipaments d’oci com el cafè, el teatre o el cinema, van ser remodelats a finals 

dels anys quaranta. 

 

 

Figura 85: Safareig dels vius i dels morts de Cal Vidal.   

Fotografia de l’autora. 2008. 
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Els horts 

 

Eren un dels serveis més que l’amo oferia a les famílies. Amb el lloguer del pis, 

a la majoria de colònies les famílies tenien dret a tenir un petit hort. Als horts s’hi 

plantaven patates, albergínies, enciams, cols, pastanagues, mongetes, 

tomàquets i fins i tot algun arbre fruiter. Al costat de l’hort hi havia una caseta o 

barraca que servia per a guardar les eines i fins i tot s’hi podien criar algunes 

gallines, pollastre o conills. Durant els anys més durs de la postguerra, els horts 

van servir per a complementar l’alimentació de les famílies sense que 

haguessin de comprar. 

 

L’Ametlla de Merola compta amb més de 300 horts que ocupen una hectàrea 

d’extensió; abans constituïen un important complement a la dieta i als ingressos 

familiars, ara són una activitat d’oci. 

 

 

Figura 86: Els horts de l’Ametlla de Merola. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

L’escola  

 

La majoria de colònies disposaven d’escola des de finals del segle XIX, a 

l’Ametlla de Merola, a partir de l’any 1875 els nens rebien l’educació escolar per 

part del capellà i l’any 1887 arribaren a la colònia cinc germanes dominiques per 

a fer-se càrrec de la formació de les nenes i de la guarderia. A les guarderies hi 
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anaven els nens menors de 6 o 7 anys, una vegada els nens aprenien a llegir i 

a escriure passaven a l’escola de nens. 

 

Durant el regim franquista, a les escoles s’ensenyava a escoltar, respectar i a 

fer cas de tot el que ensenyessin tant el mestre com les monges. A l’escola 

també s’aprenia a respectar i admirar el “Caudillo” i la grandesa de la nova 

Espanya. Malgrat que les escoles de les colònies també estaven sota les 

normes del règim, aquestes presentaven algunes diferències respecte de les 

escoles dels pobles i ciutats de Catalunya. Una primera diferència era que a les 

escoles de la colònia el mestre dels nens era el capellà, i a les nenes les 

educaven les monges, als pobles en canvi els mestres no acostumaven a ser 

membres de l’església. Una altra singularitat era que a les escoles de les 

colònies el castellà no era l’única llengua d’ensenyament, tal com imposava 

l’Espanya franquista. Les similituds de les escoles de les colònies i les de poble 

o ciutat eren el tipus de continguts i valors ensenyats, les mesures de càstig i la 

presència dels retrats de Franco i Primo de Rivera a les aules. L’escolarització 

comprenia dels 3 als 14 anys. 

 

L’escola del “hogar” de Cal Pons es fundà l’any 1944 per a les noies que ja 

havien complert els 14 anys, i per als nois l’Escola Complementària, que els 

permetia ampliar els seus coneixements en els àmbits de la cal·ligrafia, redacció, 

matemàtiques, física, geometria, religió, etc. A l’escola del “hogar” i a la majoria 

d’escoles d’aquest tipus s’hi feia el servei social de la dona que instaurà el 

règim a totes les noies solteres menors de 17 anys. Aquest servei consistia en 3 

mesos de formació domèstica, religiosa i política i tres mesos de servei pràctic 

en què s’havien de fer obres d’ajuda social. 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  91          

  

Figura 87: Pupitres de Cal Marçal.      Figura 88: Taula del mestre de Cal Vidal. 

Fotografies de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 89: Escola de la colònia Güell. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

5.1.3.5. El foment de la cultura i el lleure  

 

La construcció de nous serveis i equipaments al llarg del segle XX impulsà les 

activitats lúdiques i culturals, el fet de gaudir de moments d’oci i distracció del 

treball diari a la fàbrica formava part del “pacte” paternalista entre amos i 

treballadors. El temps de lleure del que disposaven era pautat per les 

possibilitats d’oci que oferia la colònia. Els primers espais d’esbarjo que es 

construïren van ser el cafè i el teatre de finals del segle XIX o els primers anys 
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del segle XX, però és en l’etapa dels anys quaranta a seixanta que les 

possibilitats d’oci s’incrementen degut a la impulsió de la construcció o millora, 

d’espais d’oci. 

 

Les famílies treballadores de les colònies disposaven dels següents espais o 

activitats per a gaudir-ne durant els seu temps lliure: 

 

El cafè 

 

Apareixen com a espai d’esbarjo i tertúlia per als homes, aquest espai era molt 

comú en les colònies com també ho era en els pobles. Les dones no entraven 

quasi mai en aquest espai de no ser que es celebrés la Festa Major de la 

colònia o algun ball especial. Al cafè s’hi feia tertúlia, es jugava a cartes, al billar 

o als escacs. L’horari del cafè era força limitat, no s’hi permetien excentricitats ni 

borratxeres. 

 

Les dones cada vegada més començaren a entrar al cafè a partir dels anys 

seixanta, especialment els diumenges al matí en sortir de missa per a fer-hi el 

vermut abans de dinar. 

 

 

Figura 90: El cafè de Cal Prat. Fotografia de l’autora. 2008. 
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L’esport 

 

Durant el primer terç del segle XX, a moltes colònies s’hi habilità un espai on 

practicar futbol i bàsquet. L’esport es començà a arrelar en les classes populars 

cada cop més. Desprès de la Guerra Civil, l’esport esdevingué una de les 

distraccions preferides pels homes de la colònia. Els homes s’hi aficionaven 

practicant-ne, seguint per la radio, la premsa (o la televisió a partir dels anys 

cinquanta) els esdeveniments de l’actualitat del futbol de primera divisió o 

gaudint en directe dels partits entre els equips de futbol i de bàsquet que 

aparegueren en colònies i pobles. S’organitzaven competicions de lliga en que 

participaven colònies i pobles dels voltants. Un exemple a destacar va ser 

l’equip de bàsquet C.B.Viladomiu, de la colònia de Viladomiu Nou que 

s’enfrontà a equips de ciutats com Granollers o l’Hospitalet de Llobregat. En el 

cas de la colònia Viladomiu, l’empresa pagava totes les despeses de l’equip. 

 

 

Figura 91: Pista de bàsquet de Viladomiu Nou i torre de l’amo.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

94                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

La Festa Major 

 

S’organitzen a imatge de les festes majors dels pobles, gairebé totes les 

colònies encara celebren la seva festa major particular. A la festa s’hi acostaven 

habitants dels pobles i colònies veïnes. Tota la colònia participava en la 

preparació, l’organització i el desenvolupament de la festa. Es considerava que 

aquest tipus d’esdeveniment contribuïa a reforçar la cohesió social de la colònia 

i a la vegada ajudava a dotar als seus habitants d’identitat pròpia, això agradava 

als amos, els quals volien que els treballadors consideressin la colònia com el 

seu poble. 

 

Per la celebració de la festa major hi actuava una orquestra, i s’hi celebraven 

partits de futbol o de bàsquet especials. En aquest tipus de partit, sovint l’equip 

local estava reforçat per jugadors de prestigi, un exemple n’és el partit que l’any 

1955 es va disputar a la colònia del Guixaró amb motiu de la seva festa major. 

L’equip local estava reforçat amb dos jugadors del Barça (Vila i Eloi) i jugaven 

contra l’Espanya Industrial, un equip potent del moment. A Viladomiu nou l’any 

1967 l’equip de bàsquet local va jugar contra el Manresa Kan’s, precedent de 

l’actual Ricoh Manresa de la lliga ACB i quatre anys més tard, el 1971 ho van 

fer contra el Barça de bàsquet. 

 

El teatre i el cinema 

 

A l’Ametlla de Merola, coneguda per la seva representació dels pastorets, es 

començà a construir el teatre l’any 1902, però abans ja es representaven a 

l’església. En els teatres de les colònies hi assajava el grup local de teatre les 

representacions dels pastorets nadalencs i altres obres, sovint les colònies 

rebien la visita d’altres companyies de teatre. 

 

Després de la Guerra Civil la vida teatral tornà a prendre embranzida, seguint 

les estrictes normes del règim, aquest no permetia que nois i noies formessin 

part d’una mateixa representació teatral, i el guió de l’obra havia de complir amb 

les normes de discurs i moralitat imposades pel franquisme. A partir de finals 

dels anys quaranta el cinema es convertí en la principal distracció dels habitants 
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de les colònies. A Cal Rosal el cinema s’inaugurà l’any 1948 i funcionà fins el 

1970. A Viladomiu Nou el cinema arribà el 1952 amb una sala amb cabuda per 

a 426 persones. El cinema de l’Atmella de Merola amb 619 butaques funcionà 

fins l’any 1985. 

 

No totes les colònies tenien cinema, i a les que en tenien, el mateix local 

s’utilitzava tant per al teatre com per al cinema. Les colònies amb cinema sovint 

rebien la visita de veïns dels pobles del voltant o d’altres colònies. 

 

 

Figura 92: El teatre de Cal Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Altres formes de lleure 

 

Altres activitats eren sortides de pesca, a caçar, a buscar bolets, fent calçotades, 

balls de nans i de gegants, i en algunes colònies, la música adquirí un rol molt 

important mitjançant les corals o els grups de caramelles. 

 

5.1.4. Moviments demogràfics  

 

Des dels seus orígens, les colònies industrials van provocar el desplaçament de 

població de zones generalment rurals cap a les noves zones d’assentament 

industrial. En els inicis de la industrialització, els moviments migratoris 

procedeixen de zones rurals, a conseqüència d’un excedent agrícola i de la fam. 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

96                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

El pes de la immigració a les colònies tèxtils va ser considerable a les colònies 

situades en zones més meridionals, localitzades la majoria al costat de les línies 

ferroviàries de Barcelona-Manresa. 

 

Segons un estudi de Francesc Comas publicat a la revista L’EROL núm. 86-87. 

La majoria dels immigrants de les colònies van arribar entre els anys seixanta i 

setanta-cinc, quasi el 45% del total, seguit del període de 1940 a 1960 en que 

representà el 29%. La majoria d’immigrants anteriors als anys quaranta 

procedien de Catalunya. Aquesta situació canvia a partir dels anys quaranta ja 

que la ma d’obra autòctona és insuficient per a cobrir les demandes laborals, 

començaren a arribar doncs treballadors, la majoria procedents de zones rurals 

de l’Espanya interior. Com es pot veure a la taula, quasi la meitat dels 

treballadors procedeixen d’altres zones de l’estat. 

 

 Abans 1940 1940-1960 1960-1975 1975-1986 Sense dades  

Comarca 35,7% 26,7% 20,7% 37,0% 12,4% 

Catalunya 45,5% 23,9% 18,5% 20,5% 21,4% 

Estat 18,8% 49,4% 60,8% 42,5% 66,2% 

Taula 6: Període d’arribada dels immigrants. 

Font: Comas. 2005. 

 

Als anys seixanta, a Europa, hi hagué necessitat de mà d’obra per atendre la 

gran demanda existent. Això provocà un enorme moviment d’emigrants 

procedents d’altres regions d’Espanya, d’Itàlia, de Grècia i de Turquia cap a 

països amb necessitat de treballadors com França, Alemanya, Suïssa i Bèlgica. 

Molts pocs catalans emigraren perquè no en tenien necessitat, la indústria 

catalana donava treball. Als treballadors d’altres punts d’Espanya que arribaven 

a treballar a les colònies Catalanes se’ls anomenava col·loquialment 

“castellans”. La majoria procedien d’Andalusia, d’Extremadura i de Múrcia.  
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5.1.5 Conclusions  

 

En aquest apartat s’han analitzat els aspectes socioeconòmics presents al llarg 

del procés de desenvolupament i consolidació de les colònies tèxtils del 

Llobregat. Aquestes sorgeixen a partir de la segona meitat del segle XIX 

afavorides per una sèrie de lleis i reglaments que van fer d’aquest, un model 

industrial molt atractiu per als fabricants. 

 

La creació d’una colònia a la riba del Llobregat no tan sols consistia en construir 

una fàbrica i una sèrie d’habitatges, sinó que suposava als industrials fer-se 

càrrec de la responsabilitat civil i social de cobrir les necessitats bàsiques dels 

habitants de la seva colònia. 

 

La construcció de les colònies en zones habitades gairebé en la seva totalitat 

per població rural va suposar per a aquests pagesos una crida per a sortir de la 

misèria i la fam en que vivien les famílies de pagès, la majoria d’elles 

nombroses, molt afectades per les conseqüències de les guerres Carlines. La 

sortida de la misèria d’aquestes famílies de pagès de les zones interiors de 

Catalunya va permetre la creació d’una nova classe social treballadora. Aquesta 

nova classe social, a poc a poc i cada cop més va poder anar estalviant part 

dels seus ingressos i va poder gaudir d’una vida més còmode. Encara més 

senzill va ser per als fills d’aquestes primeres famílies que arribaren a les 

colònies, les noves generacions nascudes a les colònies podien casar-se i 

pagar un lloguer amb la parella i inclús viure al poble i no pas a la colònia. 

 

La responsabilitat dels industrials de complir amb les necessitats bàsiques de 

les persones no es començà a desenvolupar veritablement fins a l’adopció del 

“projecte” paternalista. Prèviament a aquest “projecte” l’ambient a les colònies 

era força conflictiu degut a les greus desigualtats socials i a les precàries 

condicions laborals que havien de suportar. Generalment i si el terreny ho 

permetia, l’amo es feia construir una torre en un indret superior al nivell on s’hi 

havien construït la resta d’edificis de la colònia. D‘aquesta manera demostrava 

el seu caràcter vigilant, tant la torre de l’amo com l’església eren de construcció 

ostentosa i no hi mancava cap detall, l’objectiu de la gran inversió de capital que 
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hi realitzaven era demostrar el poder de l’amo i de l’església sobre els seus 

treballadors, i destacar-se sobre les altres colònies. 

 

Cal remarcar que un dels motius de l’assentament riu amunt de les fàbriques 

era evitar la conflictivitat i el sindicalisme dels obrers dels grans nuclis urbans 

com Barcelona. Les greus revoltes de 1890 seguides de forma majoritària a 

totes les colònies fan canviar d’actitud als industrials començant a aplicar 

millores socials i alhora crearen un sistema de control. L’adopció del 

paternalisme per tal d’assegurar el control social de la colònia suposava més i 

millors serveis i equipaments i l’aplicació d’unes condicions laborals més dignes. 

Es va aconseguir així un període de “pau social” que no es veuria interromput 

fins a l’inici de la Guerra Civil. Amb l’inici de la guerra i la fugida d’amos i 

capellans de les colònies, el control havia desaparegut. Amb el desenllaç de la 

guerra, els amos van recuperar el control de les fàbriques i el paternalisme 

seguí endavant. 

 

En les converses que he mantingut amb antics treballadors de les colònies he 

sentit comentar la bondat de l’amo durant els anys més durs de la postguerra, 

expliquen que l’amo intentava aconseguir productes d’alimentació en el mercat 

negre per a poder abastir les botigues de les colònies. Durant les dècades 

franquistes els amos van poder fer de mes i de menys amb les normes que 

dictava el nou estat. Al tractar-se d’un territori propietat de l’amo, normes com 

l’ús del castellà com a única llengua no es complien al cent per cent.  

 

La possibilitat que oferien els amos d’algunes  colònies de cursar estudis 

superiors als nois i noies era i encara és molt apreciada pels que en van poder 

gaudir. Els joves de famílies treballadores que van poder obtenir un diploma de 

mestre mecànic, teixidor, filador, etc. de forma gratuïta a l’escola superior de la 

colònia van tenir l’oportunitat que els joves dels pobles no podien permetre’s ja 

que fins aleshores només la burgesia podia pagar estudis superiors. A més de 

poder estudiar, els habitants de les colònies tenien a l’abast nombroses opcions 

culturals, com centres musicals, sardanístics i teatrals. Un cas significatiu és el 

de l’amo de la colònia Vidal, aquest va invertir grans quantitats de diners en la 

cultura, va construir dos teatres, escola, escola superior per a nois, casal de la 
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dona i una biblioteca amb 2500 volums. Aquesta evolució educativa i 

l’apropament de la cultura a les classes treballadores han fet possible que avui 

dia puguem accedir a estudis superiors sense distinció de classe.  
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5.2. Aspectes institucionals  

 

Les dades que s’exposen a continuació s’ha extret de l’estudi de Clua Mercadal, 

Jordi.  Les Colònies Industrials. 2001. 

 

5.2.1. Tràmits administratius per a la concessió de ls salts d’aigua  

 

Els industrials tèxtils que van optar per la força hidràulica com a opció 

energètica per a fer funcionar les seves fàbriques, havien de seguir un procés 

administratiu per a poder aprofitar legalment els recursos hidràulics, els quals 

eren de titularitat pública. El procediment legal per a la tramitació de les 

concessions d’aigües destinades a usos industrials estava regulat jurídicament 

per la Llei d’Aigües aprovada el 3 d’agost de 1866. El títol d’aquesta llei era 

<<Sobre domini, ús i aprofitament de les aigües terrestres i marítimes i el seu 

règim i policia>>, aquesta va ser substituïda anys més tard per una nova 

legislació, la llei del 13 de juny de 1879, que dictava únicament disposicions 

sobre les aigües terrestres i mantenia l’esperit i la normativa de l’anterior. Els 

fabricants utilitzaven aquestes lleis a l’hora de demanar a l’administració de 

l’Estat una concessió d’aigües destinada a usos industrials. Prèviament a 

aquestes dues lleis, existia un seguit de normativa promulgada mitjançant 

Reials Ordres, aquesta feia referència a l’aprofitament d’aigües destinades a 

recs o al moviment d’artefactes destinats a la indústria. La creixent necessitat 

sorgida a partir de la segona meitat del segle XIX va afavorir l’aparició d’una 

reglamentació amb rang de llei destinada a regular les concessions d’aigües 

públiques, que va ser elaborada pel Ministeri de Foment. Aquesta llei pretenia 

posar ordre a les concessions i evitar que particulars realitzessin obres de 

canalització d’aigües sense el coneixement ni el permís del govern. 

 

La llei era molt clara en el cas concret dels aprofitaments industrials; en l’article 

218 deixava molt clar que en cap cas es concediria una autorització si aquesta 

representava un perjudici per altres establiments industrials ja implantats. La llei 

obligava al peticionari a ser propietari dels terrenys on s’havia de construir 

l’edifici fabril, o de no ser així havien de tenir l’autorització expressa del 

propietari legal d’aquells terrenys. 
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La densitat dels establiments fabrils a les valls fluvials, va provocar nombrosos 

conflictes d’interessos entre propietaris, en el cas del riu Llobregat, hi podem 

trobar 16 colònies en un tram de 20 km de riu situat entre Berga i Balsareny. 

Per tant, la concessió d’un salt d’aigua havia de tenir molt presents els possibles 

perjudicis als salts localitzats a la part immediatament superior i inferior. De la 

mateixa manera també eren tinguts en compte els interessos dels propietaris 

dels terrenys riberencs, que es podien veure afectats per la inundació dels seus 

terrenys a causa de l’embassament de les aigües provocat per la resclosa, 

aquests podien presentar reclamacions i objeccions als projectes de 

canalització d’aigües que afectessin als seus terrenys. Aquestes objeccions es 

solucionaven mitjançant indemnitzacions i acords. Per tots aquests motius les 

peticions s’havien de publicar al Butlletí Oficial de la Província, i també s’havien 

de fer públiques per mitjà d’edictes als municipis afectats per a que quedessin 

assabentats. 

 

És important destacar que tots els industrials que demanaven a l’administració 

una concessió d’aigües i els hi era atorgada, quedaven exempts durant un 

període de deu anys del pagament de la contribució industrial, aquesta 

desgravació tant important pretenia fomentar el desenvolupament industrial 

basat en la utilització de l’energia hidràulica. 

 

5.2.2. Conflictivitat hidràulica  

 

A continuació s’expliquen diferents exemples de la conflictivitat que van 

protagonitzar els concessionaris dels salts d’aigua aprofitats com a força motriu 

de les fàbriques de riu. 

 

Com a conseqüència de la contínua tramitació d’expedients per a millorar les 

rendibilitats dels salts es plantejaven nombrosos conflictes entre concessionaris 

que vigilaven que la concessió d’un salt veí pogués afectar el funcionament del 

seu. El primer cas destacat de conflictivitat hidràulica és el de les colònies La 

Rabeia i Soldevila, ambdues situades a la vall mitjana del Llobregat, al terme 

municipal de Balsareny i seguides l’una de l’altre pel que fa a la seva situació en 

el curs del Llobregat. La concessió d’aprofitament de l’aigua del riu que va 
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obtenir la Rabeia no va provocar cap tipus de problema als seus propietaris ni 

als propietaris de l’entorn, però no va passar el mateix amb la colònia Soldevila, 

que va aprofitar un salt ja concedit anteriorment i va haver d’enfrontar-se a les 

queixes d’algun dels propietaris riberencs afectats per la concessió. 

 

Jaume Vila Soldevila i Carreras va demanar que li fos concedit un salt d’aigua 

del riu Llobregat el 1868, els terrenys on hi instal·laria la fàbrica els havia 

comprat a Jaume Rabeya. Ningú no va presentar cap oposició al projecte per 

tant la concessió va ser autoritzada el 26 d’agost de 1869, un any més tard 

d’haver-ne presentat la sol·licitud. La Rabeia, nom de la fàbrica que s’hi va 

construir, ha mantingut el nom de l’antic propietari de les terres.  

 

Anys més tard, concretament el 2 d’abril de 1894, Josep Soldevila i Casas, 

successor de l’anterior propietari de la fàbrica, va presentar una instància a la 

Diputació amb la intenció de que li fos traspassada la concessió el salt 

immediatament superior al de la Rabeia, la seva fàbrica. El salt que sol·licitava 

era propietat de Maria Àngela Rodès i Morell, la qual el 1884 havia obtingut una 

pròrroga per a finalitzar el seu projecte d’aprofitament hidràulic. La primera 

concessió la va obtenir el seu pare Martí Rodès i Planas l’any 1876, aquest en 

demanà una pròrroga el 1878 que finalitzà el 1880 quan en aquest salt encara 

no s’hi havia començat a construir. Àngela Rodès que heretà aquest salt va 

tramitar una nova concessió per a acabar el projecte que li va ser concedida el 

1884. Les obres tampoc es realitzaren en el termini establert i se’n va declarar 

la caducitat de la concessió el 6 de febrer del 1892. 

 

Soldevila va comprar les terres així com els drets ja caducats d’explotació 

hidràulica i va demanar a la Diputació el 1894 que li concedissin quatre anys per 

a acabar les obres. Poques setmanes després, va presentar un nou expedient 

que demanava que li fos concedit un increment del cabal d’aigua aprofitable. 

Aquest nou projecte advertia de la possibilitat que la resclosa projectada 

inundés terrenys dels propietaris veïns als qual va caldre indemnitzar. La 

concessió va ser atorgada definitivament per la Comissió Provincial el 12 

d’agost de 1895, moment a partir del qual es començaria a construir la colònia 

Soldevila, també coneguda amb el nom de Sant Esteve. 
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El cas de la concessió atorgada a la fàbrica Soldevila de Balsareny és un 

exemple de les concessions atorgades per l’Administració Provincial que no 

arribaren a ser construïdes pels seus primers propietaris. 

 

El cas de la fàbrica Vilafruns, també localitzada al municipi de Balsareny és 

també destacable. A principis dels 1880, els seus propietaris Dolors Riera de 

Valls i Josep Mª Serra i Marsal, van presentar al Governador Civil una sol·licitud 

d’ampliació del salt, per millorar el proveïment energètic de la fàbrica de filats i 

teixits de cotó. 

 

El 14 de novembre de 1881 els va ser aprovada la construcció d’una nova 

resclosa. El 1897 es va declarar caducada la concessió perquè encara no 

s’havien iniciat les obres de la nova resclosa. La causa que va desencadenar en 

aquesta caducitat va ser que aquell salt havia estat sol·licitat per Melchor 

Vilaseca i Sorribas, i el seu expedient no es podia tramitar si primer no es 

determinava la vigència de la concessió atorgada l’any 1881. El Governador va 

instruir als interessats sobre l’expedient de caducitat donant-los un termini de 

trenta dies per exposar les seves raons. Aquests van contestar oposant-se a la 

declaració de caducitat. Finalment la Comissió Provincial va acordar declarar la 

caducitat de la concessió atorgada a Dolors Riera i Josep Mª Serra el 22 de 

maig de 1897 i el 12 de juliol del mateix any, el salt va ser concedit a Melchor 

Vilaseca. 

 

En altres casos, l’actuació de les administracions servia per a solucionar 

conflictes que afectaven directament al funcionament òptim dels salts. Aquests 

conflictes es produïen entre fabricants que acudien a l’administració en el 

moment que veien com una concessió veïna podia afectar els seus interessos. 
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5.2.3. L’estatut de colònia  

 

L’estatut de colònia atorgava beneficis i privilegis a les colònies que s’hi van 

poder adherir, aquests privilegis es regien segons la llei del 3 de juny de 1868. 

Les colònies industrials del Llobregat i afluents que van rebre l’esatut de colònia 

van ser les de la taula següent. 

 

Riu Colònia Any de Concessió 

Llobregat Rosal 1885 

 Viladomiu Nou 1882 

 Ametlla de Merola 1880 

 Pons 1882 

 Prat 1882 

 Can Serra 1883 

 Burés - 

 Borràs 1883 

 Sedó 1879 

 Güell - 

Cardener Palà Vell - 

Taula 7: Any de concessió de l’estatut de colònia. 

Font: Clua. 2001. 

 

La llei del 3 de juny de 1868 establia l’obligació que els terrenys que rebien un 

estatut de colònia estiguessin deshabitats en el moment de demanar la 

concessió. Això no sempre va ser així i es van haver d’establir diferents tipus de 

processos de tramitació depenent de l’estat de les infraestructures. Un primer 

tipus de procés l’utilitzaren les colònies Rosal i Sedó, en les quals les primeres 

infraestructures hidràuliques s’havien creat molt abans que els seus propietaris 

iniciessin els tràmits per a la concessió de l’estatut de colònia. Aquestes 

fàbriques van haver de presentar primer peticions d’ampliació de les seves 

concessions d’aigües, per assegurar-se un increment del potencial energètic, 

incrementant així la producció. Aquesta millora productiva significava la 

necessitat de la creació d’un nucli d’habitatges obrers on poder assentar als 
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treballadors i les seves famílies. En aquest cas era la evolució de la producció el 

que va significar el desenvolupament del nucli urbà. 

 

En el cas de la colònia Rosal la primera concessió d’aigües va ser atorgada el 

1858, l’ampliació de la concessió el 1876 i la concessió de l’estatut de colònia el 

1885. En canvi, en el cas de la colònia Sedó la primera concessió d’aigües va 

ser atorgada el 1847, l’ampliació de la concessió el 1875 i la concessió de 

l’estatut de colònia el 1879. 

 

Un segon tipus de procés més senzill i el que van seguir la majoria de colònies 

industrials que es van acollir a l’estatut de colònia, era el desenvolupament 

paral·lel de l’edifici fabril i del nucli d’habitatges. La petició de l’estatut de colònia 

es sol·licitava, en aquest cas, coincidint amb la posada en funcionament de la 

fàbrica, o bé quan la colònia obrera ja estava molt avançada i el període 

d’exempció contributiva de deu anys era a punt de finalitzar, com es pot 

comprovar en la taula següent, aquest va ser el cas de l’Ametlla de Merola i de 

la colònia Borràs. 

 

Colònia Any concessió aigües Any concessió estatut 

Ametlla de Merola 1871 1880 

Borràs 1872 1883 

Pons 1875 1882 

Prat 1875 1882 

Taula 8: Any de concessió del permís d’aprofitament d’aigües i de l’estatut de 

colònia. Font: Clua.2001. 

 

Un tercer cas, i el que menys convenia als industrials, va ser el que va seguir la 

colònia de Viladomiu Nou. Aquest consistia en demanar la concessió 

d’aprofitament d’aigües i l’estatut de colònia alhora, però això no convenia 

perquè quants més anys es tardés en demanar l’estatut de colònia, més anys 

s’evitaven els industrials de pagar la contribució industrial. En el cas de la 

Viladomiu nou la primera concessió d’aigües va ser atorgada el 1879 i la 

concessió de l’estatut de colònia el 1882. Aquest últim, tot i ser el més 
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desfavorable per als industrials, era el mes correcte segons l’articulat de la llei 

de 1868. 

 

Suspensió dels estatuts de colònia 

 

La llei de l’estatut de colònia de 1868 va tenir una trajectòria jurídica complicada 

degut als abundants conflictes i abusos que va provocar. Per aquest motiu va 

ser abolida definitivament el 1892 mitjançant l’anomenada llei de pressupostos. 

Aquest fet explica perquè tantes colònies es van quedar sense obtenir l’estatut 

de colònia. 

 

La construcció de colònies com la colònia Güell fundada el 1890 es van iniciar 

en una fase tardana, quan la legislació pel foment de la població rural ja havia 

estat abolida o havia sofert forces retalls. Tot i així, la colònia Güell es va acollir 

a la legislació i va rebre, per tant, l’estatut de colònia, però en canvi no li van ser 

atorgades les exempcions contributives. Els tràmits per a la concessió de 

l’estatut d’aquesta colònia deurien haver culminat poc abans de promulgar-se la 

llei de pressupostos del 30 de juny de 1892 i l’expedient es va atorgar amb 

fortes retallades. Eusebi Güell, fundador de la colònia Güell, es va acollir a una 

legislació que pràcticament no li representava cap benefici econòmic ni social. 

La concessió de l’estatut només representava, en aquest cas, una categoria 

jurídica sense repercussions pràctiques. 
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5.2.4 Conclusions  

 

Om es pot adonar dels privilegis i beneficis que concedia l’estat a aquelles 

indústries que s’establien en zones rurals i despoblades, degut a la 

superpoblació que es vivia aleshores en les zones rurals on les famílies, 

nombroses la majoria, patien fam i les conseqüències de les guerres Carlines. 

Els privilegis que concedia la llei d’aigües eren alhora una oportunitat per a 

l’estat de controlar les obres i evitar que els particulars les realitzessin sense el 

permís ni el coneixement del govern. 

 

La colonització del riu suposa una lluita pel control del màxim salt d’aigua com a 

objectiu prioritari dels industrials. La sistemàtica oposició als increments de 

concessions que protagonitzaven veïns immediats, ja fossin propietaris de 

terres o propietaris del salts en el mateix tram de riu, va fer necessària 

l’intervenció de l’estat per a arbitrar aquests conflictes. L’arbitratge de l’estat en 

aquest tipus de conflicte va defensar la més completa explotació del riu, 

atorgant el control dels salts a l’industrial que més ràpidament hi construís la 

fàbrica. 

 

La possibilitat que donava l’estat als veïns i empresaris propers de presentar 

reclamacions i objeccions als projectes de canalització d’aigües que afectessin 

als seus terrenys o als seus cabals d’aigua, va desembocar en una via fàcil 

d’obtenir diners per part dels objectors del projecte, ja que sol·licitant i objectors 

s’haurien de posar d’acord en l’import de les indemnitzacions. Fins que aquests 

aspectes no quedaven solucionats, les administracions no autoritzaven 

l’aprofitament d’aigües sol·licitat. 

 

Finalment la llei de pressupostos de 1892 va suspendre la tramitació de noves 

concessions d’estatuts de colònies, quedant moltes colònies sense la 

possibilitat de gaudir-ne dels seus privilegis. Aquesta suspensió va dificultar la 

competitivitat entre empresaris.  
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5.3. Aspectes ambientals  
 
 

5.3.1. El Llobregat i els seus afluents  

 

A prop del riu s’hi ha aplegat la població des de temps immemorials buscant-hi 

l’aigua, element indispensable per a la vida. El Llobregat ha estat aprofitat 

històricament i és ben documentat des de l’època medieval, i a partir de la 

industrialització, aquest aprofitament esdevé intensiu. Les aigües del Llobregat i 

dels seus afluents es van convertir en font d’energia per a tot tipus 

d’instal·lacions fabrils, i la seva vall, es va convertir en un dels espais més 

poblats del país. 

 

En el tram de Berga a Balsareny és on es conserva la major concentració de 

colònies tèxtils amb més valor urbanístic, arquitectònic i històric de Catalunya. 

Els afluents més importants són, pel marge occidental el Balsareny, el Cardener 

i l’Anoia, i pel marge oriental la Riera de Merlés, la Riera Gavarresa i el riu 

Calders. D’aquests afluents el Cardener el Calders i l’Anoia són els que han 

estat font d’energia per a colònies tèxtils. 

 

 

Mapa 2: Situació del Llobregat i els seus afluents. Font: Fernández. 2007. 
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5.3.1.1. El Llobregat  

 

El Llobregat és un riu Mediterrani, el seu recorregut de 170km comença a 

Castellar de N’Hug fins a la seva desembocadura al Prat de Llobregat, amb una 

conca vessant de 5110km². El seu cabal irregular i sovint violent travessa 

Catalunya de nord a sud. La seva vall ha estat i és un eix de comunicacions que 

travessa Catalunya i comunica els Pirineus amb el litoral i amb Barcelona. Es 

tracta d’un riu domesticat, canalitzat i desviat del seu curs natural per rescloses i 

canals de fàbriques i per obres d’enginyeria construïdes amb la finalitat 

d’aprofitar les seves aigües. Les possibilitats que oferia el Llobregat van 

permetre que alguns industrials tèxtils com per exemple els Gomis, 

desenvolupessin una xarxa de transport d’electricitat el 1909, l’èxit de la 

comercialització de l’electricitat va permetre que posteriorment, el complex 

productiu iniciat a la colònia Gomis, es transformés en la important empresa 

hidroelèctrica “Fuerzas Hidroeléctricas del Segre”. 

 

Les colònies són el precedent que fa que avui el Llobregat tingui importants 

aprofitaments d’entre els quals en destaca el pantà de la Baells, inaugurat l’any 

1976 i que té com a objectiu primer contenir aigua per a Barcelona i la seva 

àrea metropolitana, assegurar els regadius al Baix Llobregat i regular les aigües 

del riu, en aquest sentit és la principal infraestructura de regulació en tot el seu 

recorregut. Aquest efecte regulador és aprofitat per les petites centrals 

hidroelèctriques instal·lades en les antigues fàbriques i colònies tèxtils, a les 

quals evita els llargs períodes d’estiatge. L’efecte regulador del pantà de la 

Baells va quedar constatat pel que fa a les riuades i inundacions l’any 1982, 

quan aquest pantà va arribar a la seva capacitat màxima, 1500m³/s, el pantà va 

reduir els cabals inferiors, va retenir grans quantitats de materials arrossegats i 

va endarrerir la crescuda riu avall unes set hores. L’any 1989 s’hi va inaugurar 

la central hidroelèctrica amb un salt màxim de 93,05 metres, que proporciona 

23000MW anuals d’energia. 
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Figura 93: El Llobregat al seu pas per Viladomiu Vell.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

5.3.1.2. El Cardener  

 

Un riu de règim mediterrani, amb estius secs i riuades a la tardor té un 

recorregut de 89km i un cabal mitjà de 6,5 m³/s. Neix a les Fonts del Cardener, 

situades al municipi de la Coma i la Pedra. Desemboca al riu Llobregat al 

municipi de Castellgalí. Les seves aigües també han estat aprofitades des de 

l’època medieval per a moure molins fariners. 

 

La industrialització d’aquest riu comença a Cardona a finals del segle XVIII, de 

la mà dels vells molins transformats en fàbriques de riu. Moltes de les fàbriques 

de riu, i també algunes de les colònies del Cardener, tenen en comú orígens 

rurals. Els pagesos propietaris de terres i molins al peu del Cardener no 

renunciaven a la possibilitat de convertir-se en industrials. De manera singular i 

excepcional, al terme municipal de Callús s’adapta el model de fàbrica de riu al 

de colònia industrial, sorgint una fórmula mixta, es a dir, una colònia poc 

desenvolupada, aquest és el cas de la colònia Antius i de Can Cortès. Joaquim 

Torrens i Natius, el propietari de la Masia Antius, va construir el 1875 una 
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fàbrica que va fer funcionar fins al 1899, data en que s’incendià. A partir 

d’aquesta data la colònia Antius inicia un procés d’arrendament de les diverses 

naus. 

 

Gairebé totes les colònies que es van establir al Cardener eren petites fàbriques 

de filats, l’excepció es troba en les colònies de Palà Vell i Palà Nou, aquesta 

última també coneguda com a Colònia Valls. Ambdues es troben entre Cardona 

i Súria però allunyades d’aquests nuclis de població. El creixement de Palà Nou 

va comportar la concentració de població a l’altre banda del riu, una 

concentració tant important que donà origen a un nou poble, Navàs, i al trasllat 

de l’Ajuntament i de la capitalitat de fins aleshores el nucli rural de Castelladral 

al nou nucli de Navàs. El naixement i el posterior creixement de les dues 

colònies esmentades no tan sols va transformar el paisatge rural en paisatge 

industrial, sinó que també ha provocat i provoca enfrontaments entre 

ajuntaments veïns. 

 

Riu avall, on el Cardener esdevé un riu industrial és a Manresa. La capital del 

Bages ha aprofitat el riu des de l’època medieval. S’hi van instal·lar fàbriques de 

riu i no pas colònies, però aquestes han estat molt importants per a la 

transformació i desenvolupament de Manresa cap a una ciutat industrial i 

moderna. 

 

5.3.1.3. L’Anoia  

 

L’Anoia té quatre naixements entre Calaf i Argençola; quan s’ajunten al municipi 

de Jorba es pot parlar pròpiament del riu Anoia. Desemboca al riu Llobregat al 

municipi de Martorell. El seu recorregut és de 68km i el cabal mitjà és de 2,37 

m³/s. 

 

La principal activitat manufacturera que es va desenvolupar a la conca fluvial 

d’aquest riu va ser la paperera. La indústria paperera no tan sols utilitzava 

l’aigua com a font d’energia, sinó que també servia de matèria primera per a la 

fabricació de la pasta de paper. Com que l’aigua no era ni és gaire abundant, 

aviat van sorgir conflictes entre industrials paperers i altres usuaris de l’aigua 
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com els hortolans, productors d’aiguardents i els llaners que també 

necessitaven grans quantitats d’aigua per a realitzar la seva activitat, i es clar, 

també van sorgir conflictes entre els mateixos industrials paperers. 

 

Al peu de l’Anoia també s’hi va desenvolupar la indústria tèxtil cotonera, que 

necessitava l’aigua com a recurs energètic; s’hi van desenvolupar tres petites 

fàbriques de filats de cotó, Ca l’Albert, Cal Bota i Ca la Fou, totes elles properes 

a un antic molí paperer. Ca la Fou va ser l’única que va esdevenir una petita 

colònia tèxtil. 

 

5.3.1.4. El Calders  

 

Es tracta d’un riu menys important des del punt de vista industrial, però 

interessant per la instal·lació de dues colònies, la colònia Clarassó i la colònia 

Jorba.  

 

Per a l’abastiment d’energia de la colònia Clarassó, es van fer obres 

d’enginyeria hidràulica de magnituds considerables: entre 1900 i 1910 es 

construí una gran resclosa de derivació de l’aigua cap al canal fet de pedra i 

ciment però que discorre per la roca foradada en un tram de 25 metres. L’any 

1917 la força d’aquest salt d’aigua permetré portar l’electricitat als municipis de 

Monistrol i a Calders. 

 

Pel que fa a la colònia Jorba, el1906, es bastí una central hidroelèctrica amb un 

canal de gairebé cinc quilòmetres de recorregut que travessava diferents túnels 

excavats a la roca viva. 

 

5.3.2. Vegetació i paisatge de la ribera del Llobre gat  

 

El Llobregat ha estat anomenat el riu més “treballador” d’Europa perquè és un 

riu que, malgrat presentar un cabal escàs i irregular, ha proporcionat energia, 

durant més de cent anys, a una gran quantitat de fàbriques i colònies industrials. 

Aquest qualificatiu de “treballador” sintetitza les característiques del riu i del seu 

històric aprofitament. 
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El relleu al llarg del riu és suau però amb petits turons i altiplans formats per 

materials que no han estat erosionats pel Llobregat ni per les rieres que hi 

aflueixen. 

 

El clima de la zona correspon a un clima mediterrani continental que es 

caracteritza per una  notable oscil·lació tèrmica, amb presència d’un període 

àrid estival i un període hivernal accentuat per la inversió tèrmica al fons de les 

valls. Al sector més septentrional rep més influència prepirinenca escurçant-se 

el període àrid estival, degut a les pluges d’estiu. En canvi a la zona meridional 

les precipitacions són menys abundants. 

 

La vegetació de la zona es troba força determinada pels cursos d’aigua, en els 

indrets d’àmbit més fluvial s’hi troba la vegetació típica dels boscos de ribera. 

Fora d’aquest àmbit s’hi troben alzinars a les vessants més assolellades i 

rouredes a les més obagues. Els boscos de ribera venen determinats per les 

necessitats d’aigua de cada tram i la capacitat de suportar inundacions 

periòdiques. A les riberes s’hi troben generalment algunes d’aquestes espècies: 

els salzes, l’om, el pollancre, l’alber i l’acàcia. Altres espècies de ribera que es 

poden trobar són les vegetals herbàcies com el canyís i la boga. En quant als 

alzinars i a les rouredes se’n troben poques comunitats ben estructurades. La 

major part de boscos han estat substituïts per boscos de pinassa i altres boscos 

secundaris molt estesos per l’aprofitament forestal. Tot i així, a bona part de la 

zona afectada pels incendis del 1994, les comunitats de roure i alzina van 

recuperant el seu espai, tot i que les zones de conreu ocupen bona part dels 

espais d’aquestes comunitats vegetals. 

 

El paisatge és bàsicament un mosaic format per conreus, boscos i zones 

urbanes que s’estén a banda i banda del riu Llobregat. A  prop del riu es troben 

les zones més urbanitzades, amb diferents nuclis de població entre els quals 

s’hi troben les colònies industrials. A mesura que ens allunyem del riu i del seu 

bosc de ribera, ens trobem amb camps de conreu als indrets més plans i 

boscos on els desnivells són més elevats, amb multitud de masies aïllades. 
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L’arquitectura típica de les colònies, amb els seus elements més característics, 

resclosa, canal, horts, fàbrica, vivendes... conformen un dels elements més 

característics del paisatge que va resseguint el riu Llobregat. Cada fàbrica 

necessitava la seva reclosa. Això fa que entre Cal Rosal i Balsareny, on la 

concentració de colònies és més elevada, en algun cas cada 1,5km, el cabal del 

riu Llobregat estigui interromput per constants rescloses i canals de derivació de 

l’aigua. Aquesta concentració de rescloses i canals provoca que l’aigua que 

passa pels canals per a arribar a les turbines de les fàbriques no passi per molts 

trams del riu Llobregat i això provoca que en molts trams el riu quedi gairebé 

sec, amb un cabal molt magre. 

 

5.3.3. Fonts energètiques  

 

Des de l’edat mitjana, a la majoria de rius i rieres catalanes s’hi podria trobar un 

molí de blat i cereals, mogut per la força motriu “gratuïta” de l’aigua. Els molins 

fariners dels segles XI, XII i XIII aprofitaven l’energia hidràulica i la del vent per a 

la mòlta de cereals, aquesta va ser una de les grans innovacions medievals que 

permetia l’automatització del procés. Els molins funcionaven amb l’aigua 

degudament canalitzada que accionava el rodet que transmetia el moviment a 

la mola que aixafava el gra per a convertir-lo en farina.  

 

Amb l’arribada de la màquina de vapor a Espanya a principis del segle XIX, el 

carbó es va convertir en la font d’energia més utilitzada en les fàbriques dels 

nuclis urbans. Els carbons del país eren escassos, costosos i de qualitat 

mediocre, per això, des dels inicis de la industrialització es va haver de recórrer 

al carbó de Gal·les i posteriorment, al d’Astúries. El transport del carbó es feia 

amb vaixell de vapor, fins al port de Barcelona, i es distribuïa en tren a ciutats 

com Sabadell i Terrassa, on les màquines s’accionaven per l’energia que 

proporcionava la màquina de vapor. El carbó de Gal·les arribava al port de 

Barcelona amb un preu tres vegades superior al preu d’embarcament al port de 

Cardiff, un dels motius principals d’aquest elevat preu era que els vaixells feien 

el viatge de tornada sense transportar cap tipus de mercaderia. 
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A partir del 1865, la indústria Catalana va trobar l’alternativa al carbó en l’aigua i 

va instal·lar-se a les ribes dels rius. El carbó es va continuar consumint a les 

indústries llanera, farinera, en els transports i en la fabricació de gas per a 

l’enllumenat. Catalunya va iniciar la seva industrialització sense disposar ni de 

carbó ni de ferro. Malgrat aquests condicionants, la mecanització de la indústria 

va ser molt precoç i a mitjan segle XIX es trobava entre els països europeus 

que havien assolit un notable nivell d’industrialització.  

 

5.3.3.1. Procés d’aprofitament de l’energia del car bó 

 

Tant el Ter com el Llobregat són rius de cabals modestos i molt irregulars i els 

fabricants no podien dependre sols d’aquesta energia tant intermitent. En 

èpoques de sequera, era necessari recórrer a l’energia proporcionada pel carbó, 

tant del d’importació com del procedent de les mines catalanes. El cost del 

carbó català era elevat degut a la manca de ferrocarril per al transport.  

 

A mitjan segle XIX encara hi havia esperances de localitzar jaciments 

importants de carbó a Catalunya, però a final de segle les il·lusions es van 

esvair definitivament. La escassa producció carbonera catalana es localitzava a 

quatre centres principals: l’hulla a Sant Joan de les Abadesses i el lignit a Berga 

a Calaf i al Baix Segre. La producció carbonera catalana era mínima en relació 

a la demanda energètica del país. La indústria catalana va tenir entre d’altres, 

un important problema energètic, ja que quasi tot el carbó s’havia d’adquirir a 

l’exterior. Al començament del segle XX, Catalunya importava d’Anglaterra i 

d’Astúries quasi el 95% del carbó que consumia. La producció en tones de 

carbó equivalent autòctona se situava entre les 45.000 i les 65.000t anuals 

entre els anys 1900-1915. (Dades del Museu de la ciència i de la tècnica de 

Catalunya). El carbó provinent de Cardiff o de Gijón arribava en vaixells de 

vapor al port de Barcelona, on es carregava al tren o als carros de tracció 

animal que el transportaven a les fàbriques. 
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Figura 94: Recorregut dels vaixells que transportaven el carbó.  

Font: Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya. 1992. 

 

Quan el carbó arribava a la fàbrica es dipositava a les carboneres, aquestes 

juntament amb les calderes i la xemeneia eren el nucli de producció de l’energia 

que consumia la fàbrica per a moure la maquinària tèxtil mitjançant una 

màquina de vapor quan l’energia del riu no era suficient per al nivell de 

producció que es volia assumir. 

 

La transmissió dels moviment des de la màquina de vapor a les màquines tèxtils 

es feia mitjançant embarrats i politges. Les calderes construïdes amb ferro i 

envoltades de maó refractari per a mantenir les altes temperatures escalfaven 

l’aigua fins que aquesta es convertia en vapor, el qual es feia passar per un 

conducte fins a arribar a la màquina de vapor. La funció de la xemeneia era 

expulsar el fum produït en la combustió del carbó. El fum és el segon residu de 

la caldera, el fum calent,  en pujar per l’interior de la caldera crea un corrent 

d’aire que arrossega el fum de l’interior de la caldera cap a l’exterior. Les altes 

xemeneies s’han convertit en un element representatiu de les fàbriques, tot i 

que en el cas de les colònies, no sempre s’utilitzaven. L’interior de la xemeneia 

disposa d’uns esgraons de ferro per a que els obrers en poguessin realitzar la 

neteja. La màquina de vapor accionava la maquinaria, el gran símbol de la 

revolució industrial, era coneguda popularment com “la burra”. En el cas de les 

fàbriques que només funcionaven amb la màquina de vapor rebien el nom de 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  117          

vapors. Es situaven en nuclis urbans i sovint a prop de Barcelona, per tal de no 

incrementar el preu del carbó amb el transport. 

 

  

Figura 95: La xemeneia de Cal Marçal.      Figura 96: La caldera de Cal Marçal. 

Fotografies de l’autora. 2008. 

 

El cicle del vapor 

 

El cicle del vapor s’iniciava a les calderes on s’escalfava aigua mitjançant la 

combustió de carbó fins a produir el vapor d’aigua que anava a la màquina de 

vapor i produïa energia mecànica. L’aigua passava per uns tubs dins de la 

caldera on es convertia en vapor. Aquest era conduït cap a la màquina de vapor. 

El vapor que no podia produir treball, el vapor humit, es canalitzava 

posteriorment cap a unes basses de refrigeració on es condensava i l’aigua 

calenta resultant tornava al dipòsit de la caldera. La combustió del carbó 

produïa cendres i fums. Les cendres s’extreien periòdicament per la zona 

inferior de la caldera. Els fums sortien per la xemeneia. Les xemeneies de gran 

alçada afavorien el tiratge i facilitaven l’extracció de fums. El fum calent pujava 

creant un corrent d’aire natural que arrossegava els fums de l’interior de la 

fornal. 
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Figura 97: El cicle del vapor. Font: Museu de la ciència i de la tècnica de 

Catalunya. 1992. 

 

El carbó procedent de les carboneres s’introdueix a la caldera. La combustió del 

carbó fa que l’aigua dels tubs de la caldera es converteixi en vapor. El vapor a 

pressió passa per unes conduccions cap a la màquina de vapor. Els fums 

procedents de la combustió del carbó s’evaqüen gràcies al tiratge que provoca 

una alta xemeneia. 

 

 

Figura 98: El gran volant de la colònia Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

El vapor a pressió accionava el pistó de la màquina de vapor i mitjançant un 

èmbol es feia girar un gran volant. El volant accionava una gran corretja que 

transmetia el moviment a l’interior de la fàbrica. 
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La màquina de vapor 

 

El vapor a pressió produït a les calderes es conduïa mitjançant tubs cap a la 

màquina de vapor. La màquina de vapor, o les màquines de vapor si n’hi havia 

més d’una, acostumava a estar instal·lada en una sala pròxima a la sala de 

calderes. La pressió del vapor es controlava mitjançant un regulador compost 

per dues esferes que giraven. Quan a causa de la pressió de les esferes 

giraven molt de pressa tenien tendència a enlairar-se i escanyaven l’entra del 

vapor quan la pressió d’aquesta era excessiva, i a l’inrevés amb poca pressió. 

El vapor penetrava en el cilindre, que accionava i mantenia el moviment, dintre 

seu, un pistó. El pistó enllaçava amb una biela i un manubri que feien girar una 

roda o volant. En girar, el volant accionava una gran corretja que accionava uns 

grans rodets que transmetien el moviment fins a les màquines tèxtils. 

 

  

Figura 99: El regulador de Cal Vidal.                Figura 100: Corretja de Cal Vidal. 

Fotografies de l’autora. 2008. 
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5.3.3.2. Procés d’aprofitament de l’energia hidràul ica 

 

Des de mitjan segle XIX les aigües del Llobregat es van convertir en font 

d’energia per a tot tipus d’instal·lacions fabrils i la vall d’aquest riu, des del 

naixement fins al delta, es convertí en un dels espais més poblats de Catalunya, 

essencialment per la construcció de colònies al costat d’aquests espais fabrils. 

A gairebé totes les colònies industrials de Catalunya l’energia utilitzada era la 

produïda per la força de l’aigua del riu proper; la proximitat d’aquesta font 

d’energia esdevenia una de les principals causes de la seva localització. 

 

Els sistemes d’aprofitament de l’aigua com a font d’energia han variat al llarg del 

temps, a mesura que s’anaven desenvolupant noves màquines capaces de 

transformar l’energia de l’aigua en energia mecànica que era transmesa a les 

màquines i també a mesura que les necessitats productives van anar 

augmentant. Els primers assentaments productius en instal·lar-se a les vores 

dels rius van ser els molins de cereals. Per al funcionament d’aquests molins 

també calia canalitzar l’aigua per a conduir-la fins al rodet, on queia a pressió 

fent-lo voltar, el moviment del rodet de fusta feia girar un eix o arbre el qual feia 

voltar la mola volandera que aixafava el gra convertint-lo en farina. Les primeres 

colònies utilitzaren un sistema similar, mitjançant una roda de calaixos que 

transmetia el moviment a una sèrie de politges amb cordes. Més endavant i a 

mesura que s’anaren desenvolupant nous sistemes, sovint finançats pels 

mateixos industrials tèxtils, s’anaren instal·lant les primeres turbines que 

permetien un millor aprofitament de l’aigua. L’energia elèctrica s’aconseguia 

col·locant un alternador que transformava l’energia mecànica de la turbina en 

energia elèctrica, aquesta energia elèctrica s’utilitzà per a la il·luminació de la 

fàbrica cap a l’any 1910 i per a subministrar energia a la maquinaria productiva 

de les fàbriques cap al 1920. 

 

Avui dia moltes de les turbines de les colònies encara es troben en 

funcionament, l’energia elèctrica que produeixen es venuda a l’empresa 

elèctrica FECSA. 
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Per a comprendre millor el procés d’aprofitament de l’energia hidràulica al llarg 

de la història de les colònies, a continuació s’exposen dos casos, el de la 

colònia Sedó i el de la colònia Vidal. 

 

 El cas de la colònia Sedó 

 

A la colònia Sedó, la principal font d’energia era la força que proporcionava 

l’aigua del riu Llobregat que movia les diferents turbines que van instal·lar-se 

dins de la fàbrica. Originàriament, la fàbrica funcionava mitjançant una roda de 

calaixos la qual feia girar una gran politja amb cordes. Aquestes cordes anaven 

connectades a altres rodes més petites i aquestes a les màquines. Aquest 

sistema de transmissió de l’energia mecànica es coneix com a sistema 

d’embarrats. La roda de calaixos es va substituir per una petita turbina que 

aprofitava millor la força de l’aigua. Al llarg de la segona meitat del segle XIX la 

fàbrica anava creixent i també creixia la demanda d’energia per a fer-la 

funcionar. L’antiga resclosa de Broquetes era insuficient per a les dimensions 

de la fàbrica. Per aquest motiu i també pel fet que el Llobregat no és pas un riu 

amb un cabal gaire abundant ni regular, l’energia hidràulica inicial haurà de 

completar-se amb la construcció d’una segona resclosa més amunt de la de 

Broquetes, també es va instal·lar una gran turbina i, puntualment s’utilitzava 

l’energia del vapor. 

 

La nova resclosa es va construir a més de 4 km riu amunt de la colònia Sedó, a 

l’engorjat del Cairat l’any 1878. També s’hi va construir una primera central 

hidroelèctrica coneguda com a Peu de Presa. Per tal de que l’aigua del 

Llobregat recollida al Cairat arribés a les turbines de la colònia, es va construir 

un canal soterrat i un aqüeducte de grans dimensions que acabant de forma 

parabòlica aconsegueix un desnivell de més de 30 metres d’alçada i la força 

suficient de l’aigua per a poder moure les pales de la turbina Planas. Amb 

l’aigua sobrant es feien moure altres petites turbines aconseguint una parcial 

autosuficiència energètica de la colònia. 
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Figura 101: Turbina de la colònia Sedó. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 102: Del Cairat a la colònia. Font: Perarnau. 2000. 
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El cas de la colònia Vidal 

 

En el cas de la colònia Vidal, l’any 1884 es va començar a construir una 

resclosa de 17,56 metres d’alçada i un canal de derivació de 135 metres de 

longitud (10m d’amplada i 0,4m de profunditat), amb aquest salt s’obtenia una 

força de 502CV. L’aigua arribava a la turbina Francis que l’engolia i la 

transformava en energia mecànica. La transmissió es feia amb un “arbre dret”, 

un eix de ferro colat que s’enfilava pel mig de la fàbrica i distribuïa la força pels 

diferents pisos de la fàbrica mitjançant els embarrats i les corretges. A Cal Vidal, 

també va ser necessari instal·lar una màquina de vapor, aquesta es va instal·lar 

al centre de la fàbrica, a prop de la turbina, al mig de les seccions de filatura i 

tissatge. 

 

 

Figura 103: Monument a l’arbre dret de Viladomiu Nou.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

L’any 1901, amb una dinamo de 2kW s’aconseguia corrent elèctric per a 

il·luminar la fàbrica, l’any 1909 la dinamo es va canviar per una de 55 kW. 

L’any 1913 es construeix la central elèctrica que produirà l’energia necessària 

per il·luminar la fàbrica i també per al consum elèctric de la colònia. Cap a finals 

dels anys vint, l’arbre dret i la turbina van ser substituïts per dues turbines 

modernes model Francis construïdes per la Société Hydro-Mécanique de 

Tolosa de Llenguadoc, amb unes potències de 795 i 110CV. S’instal·là una 
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nova central elèctrica que proporcionava energia a la fàbrica, llum a la colònia i, 

mitjançant una línia d’alta tensió, l’electricitat arribava al poble veí de Navars. 

 

 

Figura 104: Les turbines de la colònia Vidal.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Com a conseqüència de les restriccions elèctriques dels anys 1947 i 1948 degut 

a la gravetat de les sequeres que es van patir entre 1945 i 1949, s’instal·là una 

nova màquina de vapor i una caldera que produïa energia tèrmica per auxiliar la 

hidroelèctrica generada per la central de la fàbrica. No va ser fins als primers 

anys de la dècada dels 50 que els problemes causats per la sequera 

començaren a solucionar-se. 

 

Avui, la central elèctrica encara proporciona energia hidroelèctrica, amb 

capacitat de produir fins a 700 kW/h que es venen a l’empresa FECSA. 
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Figura 105: Esquema de l’arbre dret de la colònia Vidal.  

Font: Serra. 1995. 
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Figura 106: Esquema de les turbines de la colònia Vidal.  

Font: Serra. 1995. 

 

5.3.3.3. La colònia Güell, una excepció  

 

La fàbrica de la colònia Güell es va començar a construir l’any 1890 quan 

Eusebi Güell decideix traslladar l’activitat industrial del Vapor Vell de Sants a un 

nou emplaçament, a la finca que la família tenia al municipi de Santa Coloma de 

Cervelló, el motiu principal en va ser la gran conflictivitat dels treballadors de 

Sants. Tot i la conflictivitat dels obrers l’empresa va oferir a algunes famílies de 

traslladar-s’hi i així posar en marxa la nova fàbrica. Finalment una vintena de 

famílies de la fàbrica de Sants es traslladaren a la colònia. 

 

La fàbrica es posà en marxa l’any 1891 amb una gran màquina de vapor de 

600CV, que desprès s’amplià amb una altra de 800CV. El conjunt fabril era 
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mogut amb l’energia del vapor a diferència de la resta de colònies tèxtils que 

aprofitaven l’energia hidràulica. La colònia comptava amb 30 calderes de vapor 

de 60CV el mateix any en que es posà en marxa la fàbrica. Ja a l’any 1908 

quatre dinamos alimentaven 1200 làmpades escampades per tot el conjunt 

industrial.  

 

5.3.3.4. Mobilitat ferroviària  

 

Abans de la invenció del ferrocarril, el sistema de transport utilitzat era el de 

tracció animal. El ferrocarril va suposar una revolució tant per la rapidesa com 

per la notable reducció del cost de transport. Un animal de tir podia transportar 

com a màxim 120 quilos a una mitjana de 4km/h. El ferrocarril, en canvi, podia 

arrossegar uns quants vagons amb una capacitat d’unes deu tones cadascun a 

una velocitat mitjana d’uns 20 km/h. 

 

El primer tram de línia ferroviària va ser inaugurat el 1848 i unia Barcelona amb 

Mataró. No va ser fins l’aprovació el 1855 de la llei general de Ferrocarrils que 

s’inicià una etapa intensa de construccions ferroviàries. Es van construir 

4500km de xarxa en els deu anys següents a l’aprovació de la llei. La crisi 

financera del 1866 va comportar l’enfonsament de les accions del ferrocarril a la 

borsa. Les construccions no es van reprendre fins el 1876. Calgué esperar fins 

l’any 1885 per veure arribar el tren a Puig-reig, municipi on es construïren set 

colònies tèxtils. Dos anys més tard, el 1887, Cal Rosal ja tenia estació pròpia. 

Van ser els amos de les colònies els principals responsables que el ferrocarril 

arribés a la comarca del Berguedà. Per tal de fer viables econòmicament les 

seves fàbriques calia connectar les colònies del Llobregat amb el Moll de 

Barcelona. Així podien rebre matèries primeres com el cotó i donar sortida als 

productes elaborats a les colònies. 

 

Més endavant, l’any 1903 el tren arribà a les mines de Fígols. D’aquesta 

manera  també es facilità el transport de carbó cap a les fàbriques, 

especialment durant la temporada estiuenca per la manca d’aigua.  Els senyors 

Pons, Rosal i el comte de Fígols van ser qui van fer possible la xarxa ferroviària 

en qüestió. El tren no passà per Berga ja que el comte de Fígols juntament amb 
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el senyor Pons, aconseguiren de Madrid que la via seguís, sense entrebancs, 

per la vora del Llobregat. Va ser aquesta influència i subvenció dels amos de les 

colònies el motiu pel qual la majoria de colònies tenien estació o baixador propi i 

en canvi, alguns pobles no en tenien. Per exemple, l’estació principal de Puig-

reig es va construir al davant de la colònia Pons, una mica allunyada del nucli 

urbá.   

 

El tren tenia parada a les següents estacions: 

Parada Any 

Estació de Martorell 1859 

Estació de Manresa 1859 

Baixador de la Rabeia - 

Estació de Navás - 

Baixador de l’Ametlla de Merola - 

Apartador de la Colònia Vidal 1885 

Estació de Puig-reig 1885 

Baixador de Cal Prat 1885 

Baixador de Viladomiu - 

Estació de Gironella - 

Estació d’Olvan-Cal Rosal 1887 

Estació de Fígols 1903 

Estació de Guardiola de Berguedà 1904 

Taula 9: Any d’arribada del tren. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 107: L’estació de tren de la Colònia Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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El tren deixà de funcionar el 1972 entre Olvan i Guardiola degut a la construcció 

de l’embassament de la Baells. El 30 de juny de 1973 es realitzà l’últim trajecte 

entre cal Rosal i Manresa. 

 

En el plànol següent s’hi pot observar la xarxa de ferrocarrils i les colònies 

industrials de la conca hidrogràfica del Llobregat. 

 

 

Mapa 3: Xarxa de ferrocarrils i colònies industrials.  

Font: Gatell, Hurtado, Molinero. 1998. 
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5.3.4. Efectes dels riscos laborals  

 

Malgrat que les condicions laborals, durant les dècades franquistes, anaven 

millorant a les colònies tèxtils, el treball a la fàbrica sempre comportà algunes 

incomoditats i perills. 

 

Pel que fa als accidents laborals, els principals perills eren les llançadores 

(element del teler que insereix la trama) que poguessin sortir disparades i topar 

amb el cos d’alguna persona. L’imapacte d’aquest element podia causar greus 

lesions. Les dones havien de tenir molta cura de no enganxar-se els cabells 

amb la maquinària de la fàbrica, i en general per a tots els treballadors calia 

evitar d’enganxar-s’hi els dits. Al museu de la ciència i la tècnica de Terrassa un 

cartell exposa els següents casos d’accidents reals: 

- Un obrer s’enganxa amb la corretja en moviment d’una màquina. Mor dos dies 

més tard. 

- Un obrer de 8 anys s’enganxa la mà esquerra en una carda obridora. 

- Un jove obrer mor en ser aixafat per una màquina. 

- Un treballador de 12 anys mor en ser aixafat mentre netejava una màquina de 

filatura. 

- Una nena obrera mor en caure dins d’una cisterna de la fàbrica. 

Tot i que aquests accidents van succeir al Vapor Aymerich, Amat i Jover de 

Terrassa, al tractar-se del mateix tipus de maquinària, es molt probable que 

succeïssin casos similars en les colònies tèxtils del Llobregat. Als accidents 

provocats per la maquinària tèxtil cal afegir els corresponents a la manipulació i 

transport de càrregues pesades. 

 

El risc d’incendis era molt elevat degut a l’acumulació de cel·lulosa i residus 

inflamables que sovint es dipositaven al terra. En aquest tipus de fàbrica, un 

petit foc creix i s’estén amb rapidesa. Aquest va ser el cas de les fàbriques de 

moltes colònies tèxtils, com la de Palà Vell el 1885, el Molí o Cal Vinyes el 1906, 

Vilafruns el 1914, Can Serra el 1934, aquesta última no es recuperà de les 

destroces que causà l’incendi i hagué de tancar portes. 
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Més tard també es van incendiar les fàbriques del Burés el 1957 i el 1999 

l’antiga fàbrica de la colònia la Plana que havia reobert la fàbrica el 1985 sota el 

nom de Planafil. 

 

5.3.5. Impactes ambientals sobre la biosfera  

 

Tots els pobles i cultures que han habitat la terra s’han establert preferentment 

en zones properes a fonts d’aigua. A més a més d’ingerir-la directament, l’aigua 

s’utilitza en l’agricultura, en l’àmbit domèstic per a la neteja i per a la cocció 

d’aliments, en molt processos industrials i per a l’obtenció d’energia. En el cas 

del Llobregat, es tracta del riu d’Europa que s’ha explotat més intensament com 

a font d’energia. Al llarg de tot el seu recorregut l’energia de l’aigua s’utilitza de 

diferents maneres amb rodes  hidràuliques, canals, preses, turbines, etc. 

 

L’energia hidroelèctrica s’inclou en el grup de les energies renovables, com la 

solar i l’eòlica. Podem captar energia dels rius de manera continuada sense 

esgotar-la. Per contra, el petroli, el gas natural o el carbó proporcionen energia 

no renovable: l’energia que es dissipa en la combustió de carburants no es pot 

suplir indefinidament, perquè la quantitat de petroli, gas natural o carbó existent 

és limitada. 

 

Un altre avantatge de la utilització de l’energia hidroelèctrica en relació amb la 

que prové dels carburants o l’atòmica és que en el procés de producció no es 

generen residus contaminants, ja que l’aigua que s’utilitza no pateix cap 

transformació química ni atòmica. 

 

El fet de que l’energia hidroelèctrica sigui renovable no vol dir que en la seva 

generació i utilització no es provoquin impactes negatius sobre l’entorn, ni que 

sempre sigui sostenible. Alguns dels efectes de les centrals minihidràuliques 

sobre el medi són: 

 

- Impacte directe de la construcció. Quan es construeix una presa, el canal, els 

edificis i els accessos, s’altera de manera permanent la zona on s’ubica la 
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central: moviments de terres, canvis en el perfil i la llera del riu, etc. Es produeix 

un impacte paisatgístic, es destrueix vegetació de ribera i s’altera la vida al riu. 

 

- Reducció del cabal en la zona de derivació. La reducció de cabal des del punt 

de lleva fins al de retorn altera en aquest tram tant l’ecosistema aquàtic com la 

vegetació de ribera, que té menys disponibilitat d’aigua. La reducció del cabal 

implica també variació de la dinàmica de flux d’aigua, augment de temperatura, 

concentració de matèria orgànica i contaminants, etc. El seu efecte és 

especialment crític en els períodes secs: si el cabal d’aigua manllevada es 

manté constant, el riu pot quedar completament eixut. Existeix però l’anomenat 

cabal ecològic, es tracta del cabal d’aigua mínim que ha de seguir el curs 

natural del riu i que no es pot manllevar sota cap concepte. 

 

- Efecte barrera de la presa. La presa és un obstacle que impedeix la migració 

dels peixos. També provoca l’acumulació de sediments a la part superior i 

reducció dels sediments a la part inferior. 

 

- Impacte dels embassaments. Les grans centrals hidroelèctriques i algunes 

minicentrals tenen un embassament o pantà per sobre de la presa per tal 

d’acumular grans masses d’aigua a una determinada alçada i assegurar el 

subministrament en el cas que el règim de precipitacions sigui irregular. En 

aquests casos, l’efecte barrera de la presa cal sumar-hi la inundació de terrenys. 

A més a més, a la zona de l’embassament l’ecosistema del riu s’altera. 

 

- Impacte de les línies d’alta tensió. L’energia produiïda a la central és 

transportada als llocs de consum a través de línies d’alta tensió. La instal·lació 

d’aquestes línies implica a través de línies tala d’arbres, impacte visual, risc 

d’incendis i risc de col·lisió per a les aus.  

 

L’impacte d’una minicentral el podem considerar com a un efecte local, pero cal 

veure el riu com un tot. Al llarg del Llobregat hi ha 55 minicentrals, al Cardener 

n’hi ha 25, moltes d’aquestes minicentrals es troben en colònies tèxtils. Per a 

cada una d’aquestes minicentrals el tram de riu curtcircuitat pot ser de poc més 
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d’un centenar de metres, però en altres casos parlem de quilòmetres de tram 

afectats. 

  

 

Figura 108: Retorn de l’aigua del canal al curs del riu a la colònia Pons. 

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 5.3.6. Impactes sobre els éssers humans  

 

La contaminació acústica produïda per la maquinària ultrapassava les parets de 

la fàbrica i el soroll es sentia des dels habitatges, en algunes colònies no gaire 

allunyats de l’edifici fabril. De forma anecdòtica, alguns treballadors que vivien a 

la colònia comenten que trobaven a faltar el soroll de les màquines el diumenge, 

dia en que no treballaven algunes fàbriques. 

 

A l’interior de la fàbrica, els telers i la maquinària generaven un soroll estrepitós. 

Tant de soroll que les persones que hi treballaven al seu interior no podien 

parlar entre elles, no es podien sentir encara de cridessin de ben a prop. Per 

comunicar-se havien de fer servir el llenguatge de signes. La incomoditat del 

soroll, amb el temps, es podia convertir en un greu problema per al bon 

funcionament de l’oïda. Molta gent que ha treballat en fàbriques tèxtils durant 

anys o fins i tot tota la seva vida han perdut oïda, en alguns casos han acabat 

patint sordesa. 
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A l’interior de les fàbriques tèxtils, més apreciable en les sales de filatura, es 

generava molta pols i brutícia. Les partícules de pols i petites fibres que es 

desprenien de la fibra formen el que s’anomena borra. Aquest ambient tant 

carregat de borra també podia acabar provocant, després de molt temps de 

respirar l’aire d’aquestes sales, problemes i malalties respiratòries. 

 

L’exposició a les condicions extremes de temperatura i humitat provocava 

incomoditats ja que no es disposava de roba de treball adequada. 

 

5.3.7. Conclusions  

 

El Llobregat es convertí en la columna vertebral de la industrialització catalana 

quan al segle XIX s’intal·laren al seu costat fàbriques per a aprofitar l’energia de 

les seves aigües. La capacitat de treball del riu Llobregat és molt gran si es té 

en compte el seu petit cabal.  

 

A la conca del Llobregat l’energia de es fàbriques tèxtils sortia més barata, és a 

dir, al costat d’un riu que durant gran part de l’any tenia un cabal que podia 

produir gran part de l’energia que les fàbriques necessitaven. La obtenció 

d’energia mitjançant la combustió del carbó, s’utilitzava quan el cabal del riu no 

era suficient. 

 

La relació dels centres productius i la natura no sempre ha estat harmònica. Les 

recloses han provocat embassaments i han desviat el curs natural del riu, en 

ocasions limitant el cabal del riu per sota del mínim ecològic i han creat nous 

espais aquàtics artificials, com els canals, que s’han traduït en uns nous 

ecosistemes. Quan canviem el camí de l’aigua provoquem canvis en sistemes 

vius que durant milers d’anys s’havien adaptat a unes condicions donades. 

 

En les converses mantingudes amb antics treballadors de les colònies tèxtils del 

Llobregat, tots coincideixen a dir que es tractava d’una indústria molt neta, 

l’aigua del riu baixava sempre neta, entrava al canal, passava per la turbina i en 

tornava a sortir en les mateixes condicions en que havia entrat. 
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L’impacte de la construcció de la resclosa és més que evident tal com s’ha 

analitzat anteriorment. Caldria saber si el cabal ecològic del riu sempre era 

respectat o en canvi, si es deixava sota mínims en èpoques de sequera. Sobre 

aquest aspecte no hi ha res escrit i els antics treballadors no saben donar-hi 

resposta. 

 

En el cas de les colònies tèxtils no es considera el carbó com a un element 

responsable de cap impacte de transcendència sobre la biosfera ja que aquest 

s’utilitzava durant un parell de mesos a l’estiu i cada cop menys a mesura que 

s’incrementaren els salts d’aigua i es milloraren els sistemes d’aprofitament de 

l’energia de l’aigua. 

 

A la majoria de colònies tèxtils s’hi filava i s’hi teixia. Van ser molt poques les 

colònies que també realitzaven el procés de tintura i acabat, en concret tan sols 

tres d’un total de quaranta-tres colònies. Aquestes van ser les colònies Rosal, 

Sedó i Güell. No s’ha parlat de l’abocament de vertuts al riu com a impacte 

sobre la biosfera perquè la recerca d’informació sobre aquest aspecte ha estat 

molt complicada i no n’he pogut trobar dades. 

 

Pel que fa als impactes sobre els éssers humans, l’efecte més evident és el de 

la sordesa. Els treballadors de les colònies, en la majoria dels casos, van 

treballar a la fàbrica tota la vida, fent gairebé ineludible patir algun tipus de 

conseqüència auditiva. Aleshores les màquines, sobretot les de teixir eren molt 

sorolloses; en la visita realitzada a la colònia Vidal es va posar en funcionament 

un teler i el soroll que produïa era estrident, en aquest cas es tractava d’un sol, 

centenars de telers alhora multiplicant aquell soroll i haver-ho de suportar durant 

vuit o dotze hores és quelcom inimaginable. 

 

Les mesures per a la reducció de l’impacte ambiental de les centrals 

minihiràuliques són les següents: garantir els cabals ecològics als trams 

curtcircuitats. El cabal de lleva del riu s’ha de reduir en època seca; Rehabilitar 

les minicentrals existents en lloc de construir-ne de noves; En els canals de 

derivació, facilitar la connectivitat lateral mitjançant passos de fauna laterals; 
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Construir a la zona de la presa escales de peixos per permetre la migració riu 

amunt. 

 

Els grans problemes ambientals d’avui dia són conseqüència de les actituds 

que les persones han mantingut, sovint per desconeixement, des de fa molts 

anys. És important doncs, conèixer la natura i comprendre el funcionament dels 

ecosistemes, ja que això ens pot ajudar a identificar quines actituds permeten 

preservar el nostre entorn i millorar la nostra qualitat de vida. 

 

En un principi, volíem descobrir quines pràctiques ambientals es duien a terme 

a les colònies. Si s’utilitzaven productes naturals per a les tintures o per al rentat 

dels teixits, que se’n feia dels residus. Malauradament ha estat impossible 

trobar-ne res escrit sobre aquest tema, i els antics treballadors de les fàbriques 

no saben donar-hi resposta. Crec que això es degut a que aleshores no hi havia 

la consciència ambiental d’avui dia, i és ben curiós el fet de que quan anomenes 

les paraules medi ambient o sostenibilitat a la generació que va viure i treballar 

a les colònies, pensen que et refereixes als jardins tant bonics que va fer l’amo. 
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6. Les colònies avui  

 

En aquesta part del projecte es posen exemples de les iniciatives actuals per a 

mantenir vives les colònies i evitar que aquestes quedin despoblades i 

oblidades. 

 

6.1. Consorci del Parc Fluvial  

 

El Parc Fluvial del Llobregat és un consorci que treballa per fomentar el 

desenvolupament econòmic i turístic del territori de les colònies tèxtils del 

Llobregat i preservar-ne el seu patrimoni natural, històric i cultural. 

  

L'àmbit d'actuació del Parc Fluvial del Llobregat s'estén des de Berga 

(Berguedà) fins a Balsareny (Bages) i comprèn un territori en el qual podem 

trobar 18 fàbriques i colònies tèxtils que es començaren a construir, a tocar del 

riu Llobregat, durant la segona meitat del segle XIX. 

  

El territori d’actuació del Parc comprèn uns 278 km² -on viuen unes 34.000 

persones- i inclou els municipis que formen part del Parc Fluvial  i els habitants 

de les 18 colònies tèxtils situades, a tocar del riu Llobregat, entre Berga 

i Balsareny, les quals acullen uns 2.500 habitants i més d’una seixantena 

d’empreses de tot tipus: d’alimentació, fusteria, autònoms, petites empreses 

tèxtils, etc. 

 

El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat es va crear el dia 11 de juny de 2003 i 

està format per les següents entitats públiques i privades:  

 

Entitats que formen el Parc Fluvial del Llobregat 

Consell Comarcal del Berguedà  

Ajuntament de Berga  

Ajuntament d’Avià  

Ajuntament d’Olvan  

Ajuntament de Gironella 
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Ajuntament de Puig-reig 

Ajuntament de Gaià  

Ajuntament de Navàs 

Ajuntament de Balsareny 

Generalitat de Catalunya (Presidència i Política Territorial i Obres Públiques) 

Diputació de Barcelona (Promoció Econòmica i Turisme) 

Obra Social de la Caixa de Manresa 

Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà  

Cambra de Comerç – Delegació de Berga 

Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica 

Federació Catalana de Pesca  

Federació d’Associacions de Veïns del Baix Berguedà 

Taula 10: Entitats que formen el Parc Fluvial del Llobregat. 

 

Tot i que el Consorci com a entitat jurídica començà a funcionar a partir del 

gener de 2004, el projecte del Parc Fluvial ja es començà a desenvolupar, sota 

la forma de Patronat del Parc Fluvial Navàs-Berga, des de l'any 1998. 

  

Els impulsors d'aquesta iniciativa partiren d'una inquietud comuna: treballar per 

aquest territori on, durant més cent anys, les colònies tèxtils han estat el centre 

de la vida social i econòmica. Amb la crisi del sector tèxtil i el tancament de la 

majoria de fàbriques i colònies de la zona (anys 80-90 del segle XX). Per tal 

d'ajudar a superar aquesta situació de crisi, sorgí el Parc Fluvial. Des de llavors, 

treballa per preservar el patrimoni cultural i natural d'aquest territori i fomentar el 

desenvolupament econòmic i turístic d'aquest espai vertebrat entorn el riu 

Llobregat i les seves colònies tèxtils. 

 

Els objectius específics sobre els quals treballa el Parc Fluvial són: 

- Revaloritzar arquitectònicament i urbanísticament el conjunt de les 18 colònies 

tèxtils que formen part d'aquest territori. 

- Preservar i rehabilitar el patrimoni industrial d'aquestes colònies. 

- Preservar i revaloritzar el patrimoni paisatgístic que podem trobar a tocar del 

riu Llobregat.  
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- Contribuir a dinamitzar econòmicament el territori de les colònies tèxtils de l'Alt 

Llobregat. 

 

Una de les línies d’actuació del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat és la 

promoció econòmica de la zona i la dinamització socioeconòmica del territori. 

Actualment s'està realitzant un catàleg d'espais industrials i residencials per a 

poder gaudir de la informació necessària per promocionar econòmicament la 

zona, de manera que aquest catàleg esdevingui una eina, que sigui un punt de 

trobada entre empresaris, propietaris i llogaters. D’altra banda, també 

es disposa d’un punt d’assessorament a emprenedors per a ajudar-los a fer 

realitat les seves aspiracions, aquest punt és el TeleColòni@ que es troba situat 

a l’antic convent de Cal Pons (Puig-Reig).  Des de que funciona aquest servei 

d’assessorament n’han sorgit 18 petites empreses, la majoria desenvolupades 

per habitants dels pobles i colònies propers que han iniciats negocis com 

botigues, bars o forns de pa. 

 

Pel que fa a la promoció turística de la zona s’organitzen activitats i visites 

guiades periòdiques com la jornada anomenada “Els secrets de les colònies”, 

en aquesta jornada es visiten espais de les colònies que habitualment estan 

tancats o bé no són visitables per altres raons, en l’última edició es va visitar la 

torre de l’amo de Cal Vidal, el bar de Cal Prat, i l’escola i la sala de turbines de 

Cal Marçal. Al mes de maig s’organitza la caminada-pedalada de la Ruta de les 

colònies. El recorregut va de Cal Rosal a Navàs, la durada es de 5 a 6 hores si 

es fa a peu, també es pot fer en BTT. La ruta ha estat objectiu de treballs de 

millora aquest any, la dificultat es baixa i la senyalització bona. Dins del 

calendari habitual es pot visitar la torre de l’amo de Viladomiu Nou, que explica 

com vivien els amos de les colònies cent anys enrere. L’església de la colònia 

Pons ens explica l’importància de l’església a les colònies. A l’Ametlla de Merola 

es pot realitzar una ruta cultural a peu per la colònia que mitjançant panells 

informatius ens explica la funció de cada indret de la colònia. A Viladomiu Vell 

l’anomenat itinerari de riu ens fa adonar de les interaccions de la colònia amb 

l’entorn del riu. A la colònia Vidal es pot visitar el museu, aquest però no depèn 

del Parc Fluvial sinó que és part del Museu de la ciència i la tècnica de 

Catalunya.   
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La tasca principal i a la que s’hi dediquen més esforços per part del personal del 

Parc Fluvial és la recerca de finançament. Aquest finançament s’aconsegueix 

mitjançant projectes individuals per a finalitats concretes. Les entitats 

esmentades anteriorment aporten quotes periòdiques i la Generalitat es fa 

càrrec dels costos del personal i del manteniment de les oficines. 

 

 

Figura 109: Les colònies del Parc Fluvial. Font: Consorci del Parc Fluvial. 
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6.2. Itinerari de riu a Viladomiu Vell  

 

El Parc Fluvial ha participat en un projecte europeu anomenat INTERREG III C 

Community Rivers, juntament amb entitats de Gal·les, Holanda, la República 

Txeca i Catalunya. Els objectius i les línies de treball bàsiques d’aquest 

programa són l’educació ambiental i el foment de la sensibilització ciutadana 

envers la importància de mantenir en bon estat els rius i els entorns fluvials. 

Aquest projecte d’abast Europeu es va iniciar el 2004 i va acabar a finals del 

2007. Durant aquest període, gràcies al programa INTERREG III C Community 

Rivers, s’ha fet una inversió de 300.000 euros aproximadament sobre el territori 

d’influència del Parc Fluvial. Dins el projecte Community Rivers s'ha dut a terme 

l'Itinerari del Riu de Viladomiu Vell i la neteja de lleres del municipi de Gironella. 

També s'ha donat suport a d'altres actuacions. Per exemple, la publicació del 

material educatiu "Pintem i coneguem les Colònies Tèxtils" o l'organització de la 

setmana "Apropa't al riu". 

 

El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat ens convida a fer una passejada a 

l’entorn fluvial de Viladomiu Vell, un recorregut de 3km, pels voltants d’aquesta 

colònia. En arribar a Viladomiu Vell hi trobem un itinerari d’educació ambiental 

que consta de 7 panells representatius de l'entorn natural de les colònies: la 

colònia, els horts, la palanca, el riu, la pesca, el bosc i la resclosa. El recorregut, 

que es fa caminant, té una hora de durada i permet conèixer quina és la 

vegetació típica dels boscos de ribera que trobem, entre colònia i colònia i, entre 

d'altres coses, també ens permet entendre per què les colònies foren 

ubicades a tocar el riu. El fil conductor de l’itinerari és el diàleg entre tres 

personatges de ficció (una àvia, un pare i un fill), creats a través de converses i 

informació prestada  per la gent de la colònia de Viladomiu Vell i la Societat de 

Pescadors del Baix Berguedà. En els panells que es van trobant durant el 

recorregut s'ofereix, a través d'aquests simpàtics i didàctics diàlegs, informació 

concreta de l'espai on ens trobem, com ha evolucionat històricament i, a més, hi 

trobarem continguts tècnics i activitats d’educació ambiental. Aquests panells, a 

la vegada, ens ajuden a conèixer la riquesa de la vegetació i la fauna que 

podem trobar al territori de les colònies del Llobregat. L’objectiu d’aquest 

itinerari és que el participant se n’adoni de la importància del riu per a la 
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industrialització de la zona i de la importància de mantenir els rius i els entorns 

fluvials en bon estat de conservació. 

 

Passejant per l’itinerari de riu de Viladomiu Vell s’hi poden veure diverses 

espècies vegetals típiques de la vegetació de la ribera que es poden trobar en 

els entorn fluvials del riu Llobregat. Alguns exemples en son el roure,l’alzina, el 

pi blanc, pinassa, pollancres, canyes, matollar, esbarzers, esparregueres, 

romaní, etc. Si ens hi fixem bé es pot observar que en el bosc dels voltants de 

Viladomiu Vell –sobretot les zones allunyades del riu- els arbres són baixos, 

això es degut a l’incendi que el juliol de 1994 va afectar bona part del Baix 

Berguedà i el nord-est del Bages. Es tracta d’un dels pitjors incendis que ha 

patit Catalunya en les últimes dècades. Hauran de passar entre 40 i 60 anys 

més perquè el bosc recuperi l’aspecte que tenia abans de l’incendi. 

 

 

 

 

 

Figura 110: Panell de l’itinerari. Figura 111: Zona de descans i d’esbarjo. 

Fotografies de l’autora. 2008. 
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6.3. Les colònies museu  

 

Els museus i agents patrimonials s’esforcen en preservar els edificis, la 

maquinària, els equipaments energètics i tot allò que té alguna cosa a veure 

amb la producció com a detonador del naixement de la revolució industrial. Com 

a resultat d’aquesta preservació, per a una gran part de la població, els símbols 

de la industrialització són les fàbriques, la màquina de vapor, el ferrocarril, les 

mines, el cotò... 

 

La colònia industrial és l’element que millor reflecteix el fenomen de la 

industrialització, ja que constitueix una magnífica síntesi de la complexitat que 

es va implantar. És per aquest motiu que la UNESCO ja ha qualificat diverses 

colònies industrials com a patrimoni de la humanitat, malgrat que el nombre 

d’indrets amb aquesta denominació són pocs i es troben a Itàlia i a Anglaterra. 

A Catalunya hem de ser conscients que el fenomen de les colònies industrials 

és un cas únic en el món ja que no hi ha cap altre lloc on n’hi hagi tantes ni que 

hagin constituït l’espina dorsal de la seva industrialització. Cal preservar-les 

com un conjunt i no com a unitats individuals. 

 

De les quaranta-tres colònies tèxtils que existiren a la riba del Llobregat, tant 

sols quatre han estat convertides en museu i d’aquestes quatre no totes són 

fàcilment visitables. La millor opció per a introduir-nos de ple en el món de les 

colònies tèxtils és el Museu de la colònia Vidal. Aquest museu pertany a la 

xarxa de museus de la ciència i la tècnica de Catalunya i ofereix visites guiades 

per a grups i escolars entre setmana, i els caps de setmana per al públic 

general. Durant la visita es veuen els diferents espais de la colònia que ens 

traslladen a la vida d’una família treballadora de començaments de segle XX. 

Es visiten els habitatges, la botiga, l’escola, el safareig, la fàbrica… 

 

Una altra opció molt similar a la de la colònia Vidal és la del museu de la colònia 

Sedó. Aquest també forma part de la xarxa de museus de la ciència i la tècnica 

de Catalunya però a diferència del museu de la colònia Vidal aquest no ofereix 

visites guiades a individuals, només es pot visitar en grup. 
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Figura 112: Edifici d’informació museu colònia Vidal.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

A la Colònia Güell s’hi realitzen visites guiades per a grups i individuals, en 

destaca la bona organització i la qualitat de les explicacions dels guies. La 

particularitat d’aquesta colònia és que les explicacions giren al voltant d’un sol 

aspecte, l’arquitectònic. Tant si es visita l’església, obra de l’arquitecte Antoni 

Gaudí, com la colònia, l’arquitectura i les tendències modernistes en són 

l’element principal. Aquesta tendència té molt de sentit si tenim en compte que 

la majoria de visitants que s’hi acosten arriben atrets per l’obra de Gaudí, molts 

sense interès en la colònia. 

 

 

Figura 113: Centre d’acollida de visitants de la colònia Güell.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
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A Cal Marçal, un dels descendents de la família Viladomiu, últims propietaris de 

la colònia, ha creat una petita exposició a l’edifici de les oficines de la fàbrica. 

Aquesta però es tracta d’una exposició privada no visitable excepte en ocasions 

especials com “Els secrets de les colònies” o concertant cita prèvia amb el 

propietari. 

 

L’Ametlla de Merola ens proposa una alternativa, es tracta de la ruta cultural 

pels voltants de la colònia, guiada pels mateixos habitants de la colònia. 

Aquestes rutes guiades són gratuïtes per a tot aquell que s’hi acosti cada primer 

o tercer diumenge de mes. Si es visita la colònia fora de la programació de les 

visites guiades es pot seguir un itinerari molt didàctic gràcies als panells 

explicatius que hi ha al costat de cada indret destacat. 

 

 

Figura 114: Panell de benvinguda a l’Ametlla de Merola.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
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6.4. Usos actuals de les colònies  

 

El motiu pel qual les colònies van ser fundades, la seva primera raó de ser, ja 

no existeix. Per aquesta raó si es volen mantenir vives i no tant sols com a 

museu, s’ha d’actualitzar l’ús que es dona als seus edificis. És important que les 

cases segueixin habitades i també que les fàbriques treballin, però a més és 

important que es facin servir tots els edificis que es van construir en el moment 

de major esplendor de les colònies. Per a ocupar aquests edificis cal buscar-ne 

nous usos. 

 

Una vella estació de tren que serveix de centre informatiu és l’antiga estació de 

la colònia Vidal, actualment punt d’informació del Parc Fluvial de les colònies 

del Llobregat. En aquest centre s’hi troba informació no només de les activitats 

del Parc Fluvial, sinó també de la formació, de l’arquitectura i de la història de 

les colònies. És també una botiga on s’hi poden comprar llibres i documentació 

gràfica i fins i tot samarretes, bolígrafs i records de les colònies. 

 

A la colònia Marçal, un descendent dels antics propietaris ha decidit muntar pel 

seu compte una mena de sala d’exposicions desgraciadament tancada al públic. 

La fàbrica és encara en ús si bé no s’hi produeixen els articles pels que havia 

estat creada, el fet d’estar llogada a diferents tallers i empreses la manté viva. 

 

A Cal Pons, l’antic convent de monges remodelat, és actualment la seu d’un 

dels telecentres de la Generalitat de Catalunya, conegut amb el nom de 

telecolònia, altres telecentres també s’han instal·lat en edificis de Viladomiu Nou 

i de l’Ametlla de Merola. A la torre de l’amo d’aquesta mateixa colònia s’hi va 

instal·lar fins fa ben poc una escola taller per als joves de la comarca. I en els 

seus jardins s’hi fan concerts a l’estiu. 

 

El teatre de l’Ametlla de Merola serveix encara per fer-hi les obres de teatre 

creades pels veïns de la colònia i sobretot per a representar-hi, durant les festes 

nadalenques, els tradicionals Pastorets. L’Ametlla de Merola és un bon exemple 

de conservació dels espais: carrers cuidats, fàbrica en funcionament, horts 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  147          

cultivats... El fet que hi visqui gent, ja sembla una garantia per a la seva 

supervivència. 

 

A la colònia Prat, l’edifici on hi havia el bar i l’antiga escola bressol, és 

actualment el local d’assaig de la coral de Puig-reig. 

 

Les colònies Sedó i La Plana han desenvolupat al seu voltant nous polígons 

industrials, ajudats per la promoció realitzada pels seus corresponents 

ajuntaments. 

 

Entre la fàbrica i el monestir de Sant Benet s’hi ha desenvolupat tot un complex 

turístic on s’hi fan exposicions, casaments, reunions empresarials i visites per 

l’entorn de l’antiga colònia i del monestir de Sant Benet. 

L’atractiu que ofereix aquest indret és la tranquil·litat i un conjunt de restaurants 

amb encant. 

 

L’obertura de nous restaurants a les colònies té un paper rellevant en la 

dinamització de les colònies, en la mesura que actuen com a pols d’atracció de 

visitants, allotjats en cases d’agroturisme o càmpings de la zona. Aquests 

establiments tenen un passat industrial que els qualifica. 

 

Els habitatges de segona residència a les colònies, juntament amb les cases 

d’agroturisme i els càmpings, complementen l’oferta d’allotjament dels hostals 

urbans. Els usuaris predominants en són parelles joves amb fills procedents de 

Barcelona i voltants. 

 

Altres opcions que dinamitzen l’oferta turística són els esports d’aventura i la 

pesca. 
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6.5. Estat actual de les minicentrals hidràuliques de les colònies tèxtils  

 

A principies del segle XX, les fàbriques catalanes van anar incorporant l’energia 

hidroelèctrica per al seu propi consum. L’electricitat va fer possible que les 

màquines de les fàbriques es distribuïssin més lliurement, i també va portar un 

millor sistema d’il·luminació. La primera central elèctrica espanyola va ser 

construïda per la Societat Espanyola d’Electricitat a Barcelona, l’any 1881. 

Inicialment la seva potència era de 140CV (102.9 kW). L’electricitat va facilitar el 

transport de l’energia, a més a més de possibilitar-ne nous usos. Les noves 

indústries van tendir cada vegada més en conceptes de produir-la elles 

mateixes. 

 

En el moment en que les fàbriques tèxtils de les colònies van anar tancant, la 

maquinària per a l’aprofitament de l’energia hidràulica quedava sense cap altre 

ús que el de l’abastiment dels habitatges, i en algun cas, dels pobles propers. 

 

Les dues darreres dècades (anys 80 i 90) han estat marcades per la voluntat de 

les Administracions energètiques de donar suport als petits aprofitaments 

hidràulics. Això és ben palès en les iniciatives com el “Programa de Posada en 

Marxa de Minicentrals Hidroelèctriques” que va tirar endavant la Generalitat de 

Catalunya ens els anys 80 i el desenvolupament legislatiu relacionat amb la 

promoció de l’energia hidroelèctrica, que fixa la obligatorietat de compra de 

l’energia produïda i unes primes econòmiques per a les centrals de fins a 50 

MW. 

 

Aquest marc ha possibilitat la posada en funcionament i rehabilitació de centrals 

que havien estat aturades, en les quals en molts casos en va caldre la 

interconnexió a la xarxa elèctrica, la millora de centrals en servei amb un 

funcionament no òptim i la construcció de centrals en nous aprofitaments. 

Aquest esforç s’ha centrat en les centrals de major potència, donada la major 

rendibilitat de les inversions realitzades. D’altra banda, també cal destacar 

l’abandó progressiu de les centrals hidràuliques de molt petita potència lligades 

a l’electrificació de petits nuclis rurals o destinades a l’autoconsum d’empreses 

industrials com és el cas de les colònies tèxtils. 
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Actualment l’estat de l’energia hidroelèctrica a Catalunya segons l’Institut Català 

de l’Energia és el següent: 

L’any 2003 hi havia 38 centrals hidroelèctriques de més de 10 MW 

(granhidràulica) en servei a Catalunya, amb una potència instal·lada de 1047,1 

MW. Pel que fa a la minihidràulica, existeixen actualment 345 centrals de fins a 

10MW de potència, de les quals 302 centrals es troben en servei i 43 estan 

aturades. Moltes d’aquestes minicentrals s’ubiquen a les antigues factories, com 

és el cas de la colònia Vidal de Puig-reig i de Cal Berenguer de Cabrianes. La 

potència total instal·lada en aquestes centrals és de 278,6 MW. 

 

L’energia hidroelèctrica es tracta de la principal font d’energia renovable al 

nostre país, representant el 58,1% de les energies renovables a Catalunya en 

l’any 2003. Aquesta energia, que tradicionalment ha estat la més important a 

Catalunya, té unes possibilitats de creixement molt limitades. No obstant, 

aquesta font energètica encara contribuirà en un 17,9% al consum d’energies 

renovables segons el pla de futur de l’Institut Català d’Energia per al 2015. 

 

  
Figura 115: Energies renovables any 2003.  Figura 116: Energies renovables pla 2015. 

Font: Institut Català d’Energia. 2008. 
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6.6. Conclusions  

 

A partir de la dècada dels seixanta en una primera fase, i de la dècada dels 

vuitanta en una segona fase, el sector tèxtil experimenta un important descens 

d’activitat a mesura que s’obren nous mercats i perd competitivitat. Les colònies 

han deixat de ser el motor de l’activitat econòmica per a esdevenir una peça 

urbana envellida i cara de mantenir. 

 

La raó de ser del Parc Fluvial és la revalorització de les colònies, ha esdevingut 

un instrument de reactivació d’aquest patrimoni especialment fràgil. Encara 

manquen moltes coses a fer i a millorar, i seria bo ampliar l’àrea d’actuació de 

l’actual Parc Fluvial a tota la riba del riu Llobregat i fins i tot als seus afluents i 

tractar les colònies com a un conjunt. 

 

Pel que fa a les colònies Museu, caldria fer-ne més promoció turística i en quant 

a les que no són visitables caldria fer un esforç per a que ho fossin. Una opció 

per a fer-ho seria un sistema semblant al de l’Ametlla de Merola, que organitza 

visites cada primer i tercer diumenge de mes. A més cal buscar usos per als 

edificis que han quedat abandonats i ocupar les cases deshabitades per tal de 

dinamitzar les colònies i evitar que comenci un procés de desaparició. 

 

Un dels usos que ja es duu a terme en moltes colònies és de la producció 

d’energia elèctrica. Ja que les recloses i canals ja van ser construïts en el seu 

moment, la millor opció és impulsar iniciatives que permetin modernitzar la 

maquinària d’aquestes minicentrals hidroelèctriques, aprofitant que es tracta 

d’una font d’energia renovable. 
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7. Treball de camp  

7.1. Itinerari de visites  

 

 Viladomiu Nou: 19/03/08, 22/04/08 
 Viladomiu Vell: 19/03/08 

    El Guixaró: 16/04/08 
 Cal Prat: 02/03/08 

 Cal Pons: 26/03/08, 16/04/08 

 Cal Vidal: 02/03/08, 26/03/08 

     L’Ametlla de Merola: 19/03/08 

      Cal Marçal: 02/03/08 

 La Rabeia: 19/03/08 

 El Burés: 22/04/08 

 El Borràs: 22/04/08 

 Colònia Güell: 19/04/08 

 Colònia Sedó: 07/05/08 

 Can Bros: 07/05/08 

 Cal Riera o Colònia Manent: 22/05/08 

 Cal Bassacs: 22/05/08 

 Cal Metre: 22/05/08 

 La Plana: 22/05/08 

 Cal Casas: 22/05/08 

 L’Ametlla de Casserres: 22/05/08 

Colònia Rosal: 22/05/08 
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7.2. Experiències viscudes  

 

Visita: Els secrets de les colònies 

2 de Març de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

Els secrets de les colònies és una jornada de visita organitzada pel Parc Fluvial 

del Llobregat que pretén descobrir espais i racons de diferents colònies que 

habitualment no es poden visitar. En aquesta ocasió, les colònies visitades han 

estat les de Cal Vidal, Cal Marçal i Cal Prat. 

 

El punt de trobada és l’antiga estació de tren de Cal Vidal, el primer espai que 

visitem és la torre de l’amo, un edifici que no forma part dels espais de visita del 

Museu de la colònia Vidal. En obrir les portes de la torre de l’amo hem pogut 

veure de ben a prop com vivien els amos quan feien estada a la colònia. La 

construcció d’aquesta torre es va realitzar entre 1930 i 1936, consta de setze 

dormitoris, dotze dels quals encara conserven els mobles originals. La majoria 

d’habitacions de la casa disposa de calefacció per radiadors, probablement 

instal·lada en els últims anys que els amos hi van viure. 

Colònia Vidal Cal Marçal 

Colònia Prat 
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Figura 117: La torre de l’amo de Cal Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

El mobiliari de les habitacions està format per llits de ferro, bressols de fusta, 

armaris decorats a joc amb la roba de llit i en cada dormitori hi trobem un 

crucifix pel damunt de les capçaleres dels llits. En alguna de les habitacions hi 

hem trobat retrats de la família i baguls de viatge de l’època. 

 

 

Figura 118: Dormitori torre de l’amo de Cal Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Entrar en aquesta torre significa recular uns quaranta anys en el temps, porta 

més de 30 anys deshabitada i les coses es troben tal i com les van deixar. Al 

contrari que a la torre, a la casa del director encara hi viu l’últim director de la 

fàbrica, i als pisos encara hi viuen una trentena de treballadors. En aquesta 
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colònia l’amo no va vendre els pisos als treballadors, aquests segueixen pagant 

un lloguer d’uns 30€ mensuals. 

 

 

Figura 119: Casa del director de Cal Vidal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Després de Cal Vidal, l’autobús ens porta a Cal Marçal, on un descendent de la 

família Viladomiu (propietaris de Cal Marçal des de 1922) ens ha guiat pels 

diferents espais de la fàbrica i, també pels despatxos i el menjador de la colònia. 

Els primers despatxos que visitem són els dels comptables i a continuació els 

d’oficina tècnica on s’hi conserven mostraris de teixits i llibres amb picats i 

passats que daten del 1930. S’hi conserven els plànols dels edificis i de la 

xemeneia, a l’oficina dels comptables hem pogut veure un antic model de 

factura que demana que el pagament es realitzi en or o bé en plata. 

 

També hem visitat l’antiga infermeria, els vestuaris, l’escola on encara s’hi 

guarden arxivades les fitxes de qualificacions dels alumnes, els tallers dels 

fusters i dels ferrers on els nois anaven en acabar l’escola per a aprendre l’ofici, 

la caldera on es cremava el carbó, el muntacàrregues situat al lloc on abans 

s’enfilava l’arbre dret que transmetia el moviment a tots els pisos de la fàbrica i 

la turbina, que actualment es troba en funcionament i produeix fins a 400 kW si 

el cabal d’aigua ho permet, en el moment de la visita el nivell de producció era 

de 173 kW, inferior al 50% de la seva capacitat. 
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Figura 120: Sala de turbines de Cal Marçal. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Aquesta sala de turbines va quedar totalment inundada l’any 1982 degut a les 

fortes pluges, per a poder tornar a posar en funcionament la turbina, aquesta va 

haver de ser desmuntada i netejada peça a peça. Es tracta d’una turbina Brown 

Boveri Suïssa de 1930. Prèviament a aquesta turbina s’havia utilitzat una altra 

situada on avui hi ha el muntacàrregues. 

 

Abans de marxar de Cal Marçal, ens dirigim a les golfes, allà hi havia els tallers 

de l’electricista, dels paletes, dels pintors i entre algunes de les coses 

abandonades amb les que ens creuem hi trobem un ordinador de l’any 1976, 

Cal Marçal va ser de les primeres colònies en disposar d’ordinador. 

 

Destaca d’aquesta colònia el bon estat de conservació en que es troben tots els 

espais visitats, la zona d’oficines, infermeria i escola es troba en condicions 

iguals o millors a les d’un museu sense ser-ho. Aquí només hi intervé la voluntat 

de l’actual propietari de conservar aquests racons tal i com van ser en el seu dia. 

Com ell mateix ens explica es tracta d’una feina que requereix una gran inversió 

de diners, el personal de neteja és imprescindible i també ho són les 

reparacions de les teules del sostre; fa ben poc va haver de canviar una gran 

biga de fusta d’una de les naus principals que es trobava en molt mal estat. Avui, 

hem tingut la sort de veure com era la vida en aquesta colònia gràcies a l’interés 

que el seu actual propietari té en la seva conservació. 
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Pel que hem pogut observar a l’entrar en aquesta colònia, algunes de les naus 

de l’edifici industrial han estat llogades a empreses de sectors diversos que hi 

produeixen la seva activitat industrial. 

 

L’últim espai de visita ha estat la colònia Prat. Aquesta visita ens ha permès 

recordar que les colònies eren alguna cosa més que la fàbrica, l’amo i treballar. 

Hem visitat el bar, situat a l’antiga casa el director, en els baixos d’aquest edifici 

s’hi va instal·lar l’escola bressol, actualment s’hi troba el local d’assaig de la 

coral de Puig-reig. 

 

La casa de l’amo es troba a la mateixa plaça on hi trobem l’església i els 

habitatges dels treballadors. A l’església s’hi troba la cripta de la família Prat, 

l’últim enterrament que s’hi va realitzar va ser l’any 2002.  

 

 

Figura 121: La botiga de Cal Prat. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Aquesta colònia encara és plena de vida, els amos hi resideixen els caps de 

setmana i durant les vacances. A l’església s’hi diu missa cada diumenge i 

l’estanc i la botiga encara es troben en funcionament. El bar va tancar l’any 

2005 i actualment s’hi celebren les reunions de veïns. 

 

A les dues del migdia ha finalitzat aquesta jornada de visita que ha comptat amb 

una cinquantena de participants. 
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Conversa amb un antic treballador de Viladomiu Vell  

19 de Març de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

En Ricard Garcia Garcia, natural de València, va arribar a Viladomiu Vell amb 

16 anys, aquest any en fa 71. Al Ricard l’he trobat cuidant de l’hort i recollint els 

ous de les gallines, l’hort és l’únic que no li pertany, la terra que cultiva encara 

pertany a l’amo. En canvi, el pis i el garatge els va comprar a l’amo quan aquest 

va decidir tancar la fàbrica, el preu va ser molt assequible i la majoria dels 

treballadors s’hi van quedar. Al nostre darrera hi ha la Torre de l’amo, veient 

l’estat en que es troba li pregunto el motiu, la seva resposta no és gens senzilla, 

als amos no els agradava viure en una casa tant gran, i van fer construir un 

xalet just al travessar el carrer, aquest xalet el van vendre fa poc temps perquè 

els amos havien deixat de visitar la colònia. La resposta no em convenç, i 

insisteixo a preguntar que va passar amb la torre, la primera que van construir; 

quan la fàbrica va tancar, a la torre s’hi va instal·lar una empresa de confeccions, 

segons el que recorda en Ricard va ser a finals dels anys 80, principis dels 90 i 

va tancar després de pocs anys.  

Viladomiu Vell 
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En Ricard té un fill de 46 anys nascut a la colònia, és casat i viu amb la seva 

dona i els seus fills en un pis de la colònia.  

 

En Ricard comença a mirar el rellotge, diu que la dona l’espera per dinar, li faig 

una última pregunta. Viuria en un altre lloc que no fos la colònia? La resposta és 

clara: no, s’hi sent molt agust i no es traslladaria mai, em comenta que el motiu 

no és la tranquil·litat, sinó les aromes i els paisatges. Es lamenta de l’estat en 

que es troba el riu, ple de canyissars i amb poca aigua, gairebé impossible 

pescar, i la torre de l’amo, abandonada i plena de porqueria. 

 

Per acabar li demano permís per fer-li una fotografia, ell n’està encantat, aquest 

n’és el resultat: 

 

 

Figura 122: En Ricard treballant al seu hort, de fons la torre de l’amo.  
Fotografia de l’autora. 2008. 
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Visita al museu de la colònia Vidal i conversa amb Miquel Puig  

26 de Març de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

En Miquel Puig, un dels guies de la visita dels secrets de les colònies, em 

convida avui a assistir a una visita guiada pel museu de la colònia Vidal. Els 

visitants d’avui són un grup d’estudiants de segon de batxillerat de Barcelona. 

Jo m’afegeixo al grup. 

 

Abans de començar ens fan entrar a tots al teatre vell de Cal Vidal, el teatre ha 

estat restaurat i encara conserva alguns dels seients originals. Ens disposem a 

veure un vídeo introductori sobre les colònies tèxtils per a situar-nos en el 

context de l’època. En acabar el vídeo els guies es presenten, són en Miquel 

Puig i el seu nebot, en Jordi. Els alumnes es divideixen en dos grups, jo 

m’afegeixo al grup d’en Miquel i comença la visita. 

 

En Miquel Puig va néixer a Cal Pons, els seus pares, pagesos d’ofici es van 

traslladar a la colònia amb els seus vuit fills cap als anys trenta. Un cop a la 

colònia, encara van tenir dos fills més, un d’ells en Miquel. Un requisit per a que 

Colònia Vidal 

Cal Pons 
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fos concedit un pis a la família era tenir un mínim de tres membres productius, 

els Puig el complien sobradament, al pare d’en Miquel no li va caldre treballar 

mai, ho van fer els seus fills per ell. Amb el lloguer del pis també van tenir dret a 

un hort, el seu pare hi dedicava tot el temps a fer-hi créixer verdures i a 

alimentar el porquet per a completar l’alimentació de la família. Ara però ens 

trobem a Cal Vidal i després de la presentació d’en Miquel ens dirigim cap al pis, 

es tracta d’un pis que va comprar el museu, i amb l’ajuda dels veïns l’han 

decorat el mes semblant possible a com va ser un pis de l’època. Ens dona la 

benvinguda al pis un cartell que diu: Ave Maria i la imatge d’un Sant Crist a la 

porta. 

 

El pis de 70 m² consta de tres dormitoris, menjador, cuina, rebost i un balcó, 

posteriorment el balcó es va tancar convertint-se en galeria, on s’hi va construir 

una dutxa i un petit safareig. El lloguer d’un pis d’aquestes característiques a 

primers de segle XX era d’unes cinc pessetes. La presència d’elements 

religiosos en la decoració és molt destacable i es que segons en Miquel, a Cal 

Vidal tenien fama de missaires. 

 

 

Figura 123: La cuina. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Durant la postguerra, hi havia molt de control en l’assistència a missa, i no anar-

hi era molt mal vist i caldria justificar l’absència. El pis que hem visitat es troba 

en el primer carrer que es va construir a la colònia a la dècada del 1900. 
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La propera parada és al safareig, els estudiants queden sorpresos amb el cartell 

de la porta on diu: safareig dels vius i dels morts, en pregunten el perquè. En 

Miquel ens explica la raó de ser d’aquest cartell, la roba dels malalts o dels que 

ja havien mort s’havia de rentar en un safareig petit a banda, si aquesta es 

barrejava amb la roba del “vius” podia desencadenar una epidèmia i contagiar a 

tota la colònia de la malaltia del “mort”. Aleshores no es tenia tanta roba com 

ara i tant la roba de llit com la de vestir dels que ja havien mort s’aprofitava tota. 

Ens dirigim ara cap a la carnisseria, la majoria de botigues de les colònies eren 

petites i de la propietat de l’amo, fins el 1920-1925 quan els amos llogaren a 

empresaris botiguers locals més grans per a posar-hi el que avui per a nosaltres 

és el supermercat. És fàcil adonar-se que la botiga és un lloc que agrada molt a 

en Miquel. De seguida ens explica que als tretze anys va començar a treballar 

de dependent a la botiga de Cal Pons. Cobrava 20 pessetes al mes i ens 

explica una anècdota: << un dia el seu cap li va demanar que es posés a la 

porta i que vigilés de que no s’acostés ningú. En Miquel ho va fer i mentre 

vigilava va mirar cap a dins de la botiga per saber que feia el seu cap 

mentrestant ell vigilava. Va veure l’amo de la botiga buidant garrafes d’aigua 

dins de la bota de vi. En quant l’amo va veure que l’havia descobert es va 

enfadar molt amb en Miquel i el va amenaçar de despatxar-lo si ho explicava>>. 

 

 

Figura 124: En Miquel explicant l’anècdota a la carnisseria.  

Fotografia de l’autora. 2008. 
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De camí cap a la següent parada ens comenta que a la colònia Vidal hi queden 

una trentena d’antics treballadors, altres pisos són propietat de famílies que hi 

passen els caps de setmana i/o les vacances. Ens aturem a la porta de les 

dutxes, aquestes només s’obrien un cop a la setmana, generalment els 

dissabtes. Això no vol dir que la gent no es rentés la resta de dies de la 

setmana, aquests dies calia anar a buscar aigua a la font. Les dutxes van deixar 

de funcionar en quant es van reformar els pisos i s’hi va instal·lar aigua corrent. 

 

 

Figura 125: El grup escoltant en Miquel a la porta de les dutxes. 

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Al costat de les dutxes s’hi va obrir l’any 1929 una oficina de Caixa Manresa de 

la qual n’era accionista l’amo de Cal Vidal, i l’amo de Cal Pons un dels 

fundadors. La caixa va obrir una llibreta d’estalvis amb dues pessetes per a 

cada nen de la colònia. Per a celebrar-ho a la colònia s’hi va fer una gran festa. 

A l’oficina hi trobem una copia d’una d’aquestes llibretes que es van obrir amb 2 

pessetes, el titular es diu Perfecto Soler, i es tracta d’un conegut d’en Miquel 

que encara és viu. 
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Figura 126: Oficina de Caixa Manresa. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

L’edifici on ens trobem ara és el de la fundació Vidal, aquest es va construir per 

allotjar-hi el cinema, el teatre, la biblioteca, la sala de jocs, l’escola i, a la part 

posterior una zona esportiva. A l’escola els nois van poder estudiar teoria de 

teixits i altres estudis complementaris, a partir dels catorze anys, per a poder 

obtenir el títol de “maesto hilador” o bé el de “maestro tejedor”. Aquesta va ser 

una gran oportunitat per als fills d’obrers que, de no ser perquè aquests estudis 

els pagava l’amo, no haurien accedit mai a cursar estudis més enllà de 

l’escolarització bàsica. Per a les noies de la colònia, al casal de la dona les 

monges ensenyaven a les noies a ser mestresses de casa. Sobre la taula del 

professor s’hi exposen llibres com: “La mujer, alma del hogar. Economia 

doméstia.” o “El libro de las niñas.” de l’any 1935. També hi ha volums en català, 

perquè segons en Miquel, durant el franquisme a l’escola de la colònia s’hi 

podia fer de més i de menys. 

 

Al costat de l’escola hi ha la biblioteca, és decorada amb imatges de músics i 

consta de 2500 volums. En Miquel ens recorda ara que l’amo de cal Vidal era 

amant de la cultura i va invertir molt recursos per acostar-la als treballadors de 

la seva colònia. 

 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

164                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

 

Figura 127: En Miquel ensenya els llibres als alumnes.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Ens dirigim cap a la fàbrica, passem per davant de l’edifici del casal de la dona, 

que no visitem perquè el seu aspecte interior no guarda cap relació amb 

l’original. Construït el 1930, el casal de la dona era un ampli edifici que acollia 

l’escola de nenes, la guarderia i la residència de noies. A partir del 1940 també 

s’hi impartia el servei social de la dona instaurat pel règim. Arribem a la fàbrica, 

primer de tot fem una ullada a les vistes del riu, del canal i de la resclosa. 

Entrem a la sala de turbines, aquestes encara funcionen i en venen l’electricitat 

produïda (700kW/h)  a FECSA. Les turbines són turbines de reacció Francis, 

situades a un nivell inferior al del canal que aprofiten l’energia de 3000l/s 

d’aigua. Visitem també la màquina de vapor, la caldera que proporcionava 

vapor a aquesta ja no existeix. Consta de dues rodes de transmissió inferiors, la 

gran de dues tones de pes (anomenada volat d’inèrcia), connectada a una de 

més petita que mitjançant una corretja transmet el moviment a una roda 

superior, la qual fa moure el sistema d’embarrats. 
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Figura 128: Telers i sistema d’embarrats. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Una de les sales de la fàbrica és propietat del museu i hi ha instal·lada una 

mostra del procés tèxtil per a realitzar teixits de cotó, la resta de sales són de 

lloguer i hi ha instal·lat un taller mecànic i una fusteria. Un cop a dins d’una de 

les sales de la fàbrica en Miquel explica als estudiants el procés, des de 

l’obertura fins al tissatge van veient màquina per màquina la seva funció dins 

del procés tèxtil. La part més interessant es la posada en marxa d’un teler de 

llançadora accionat pel sistema d’embarrats antic. El sistema d’embarrats però, 

actualment és accionat per un motor elèctric. 

 

 

Figura 129: La metxera. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Fins aquí arriba la visita a la colònia Vidal. Els estudiants marxen i en Miquel em 

convida a visitar la colònia on va néixer i de la que tant ha parlat durant la visita, 

ens dirigim doncs a Cal Pons. 

 

 

Figura 130: Camí enjardinat cap a la torre vella i la nova.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

L’església de cal Pons és anomenada la Catedral del Llobregat, i sense cap 

dubte ho sembla. És una església d’estil neogòtic força gran pel nombre 

d’habitants que tenia la colònia en el moment de la seva construcció. L’amo de 

cal Pons era un aficionat als jardins, i portava del port de Barcelona tot tipus de 

palmeres i altres arbres i plantes exòtiques. Ens dirigim a visitar les torres de 

l’amo, n’hi ha dues, la nova i la vella. La torre vella ha estat restaurada 

recentment, però no hi podem entrar, en canvi en Miquel té claus de la torre 

nova. En Miquel m’adverteix de que es troba tot en molt mal estat i molt brut. 

Els amos la van convertir en taller de confecció de tovalloles els últims anys de 

funcionament de la fàbrica, quan aquesta va entrar en fallida, l’ajuntament de 

Puig-reig en va comprar bona part dels edificis i hi va fer una escola taller. 

Actualment l’edifici és completament abandonat i on hi havia el menjador ara hi 

ha l’arxiu de l’ajuntament. 
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Figura 131: La torre vella restaurada. Figura 132: La torre nova. 

Fotografies de l’autora. 2008. 

 

La sensació que sento en entrar a la torre era decepció, tot és brut, vidres 

trencats, portes i finestres tapiades, un muntacàrregues al forat de l’escala 

principal, florescents penjant que fan malbé les pintures del sostre... Pujem al 

primer pis, on abans hi havia un balcó que donava al rebedor de la primera 

planta que va ser tapat per a aprofitar una habitació més per a la confecció, 

aquest afegit de sol que tapa el forat originari s’aguanta amb unes fredes 

columnes de formigó. En Miquel, que feia molt de temps que no comprovava 

l’estat de conservació de la casa em diu que puja a les golfes, jo l’acompanyo. 

En arribar i fer les primeres passes pel passadís aixequen el vol uns quants 

coloms. Tot és molt brut, ple d’excrements i de plomes de colom. Sortim 

ràpidament de la torre amb un pensament al cap: cal restaurar aquesta torre. 

 

  

Figura 133: Brutícia dels coloms. Fotografies de l’autora. 2008. 
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Figura 134: Antiga sala d’estar.                       Figura 135: Columnes de formigó. 

Fotografies de l’autora. 2008. 

 

En sortir se sent una intensa olor de dolç, es tracta de la fàbrica de neules que 

hi ha instal·lada a l’antic edifici tèxtil. Aquí finalitza el meu dia amb en Miquel. 

 

 

Figura 136: Vista de Cal Pons des de la carretera. Fotografia de l’autora. 2008. 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat 
                               

Tamara París Rodríguez                                                                                  169          

Conversa amb una veïna de Cal Pons: Basilissa Moncu sí 

16 d’abril de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

Avui he quedat amb una veïna de la colònia Pons, la Basilissa Moncusí. La 

colònia Pons és a tocar de Puig-reig, costa diferenciar on acaba el poble i 

comença la colònia. La Basilissa m’espera a la porta de l’església de Cal Pons, 

també anomenada la catedral del Berguedà. 

 

Els seus pares vivien a Montblanc i van enviar-la tota sola a treballar i estudiar a 

la colònia Pons, hi va arribar el 1955. Va viure amb les monges a la residència 

per a noies. Les monges ensenyaven el mènager, és a dir, el que ha de saber 

fer una futura mare i mestressa de casa: portar la casa, tenir cura dels fills i 

malalts, primers auxilis, cosir, cuinar, rentar la roba... 

 

L’escola de les monges es va inaugurar el 1944, i es mantingué en 

funcionament fins el 1981. La Basilissa era interna a la casa de les noies i per a 

pagar-se l’internat treballava al torn de matí a la fàbrica i feia el mènager a la 

tarda. Pocs anys més tard es va casar amb un jove de la colònia i van llogar un 

Cal Pons 
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pis per a tots dos, en quant van tenir el primer fill els seus pares es van 

traslladar amb ells a la colònia. El seu pare va treballar de jardiner i la seva 

mare la va ajudar a tenir cura de la casa i dels fills mentrestant ella i el seu marit 

treballaven. Em comenta que el que li van ensenyar les monges va ser molt útil, 

i que va tenir sort de que al seu marit li agradés molt cuinar. En total van tenir 

quatre fills i quan les monges van marxar de la colònia els amos els van oferir 

de traslladar-se al pis de les monges, un pis més gran al costat de l’església on 

encara hi viu. 

 

 

Figura 137: Basilissa Moncusí a la porta de l’església.  

Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Després de voltar pels jardins em pregunta si m’agradaria veure l’interior de 

l’església, ella en té les claus des de que l’ajuntament va comprar la majoria 

dels edificis de la colònia, excepte els pisos, que van ser venuts als seus 

habitants, i que actualment la majoria són segones residències i com diu la 

Basilissa, ja no hi coneix gairebé ningú. 

 

L’església va ser construïda en tan sols un any i mig, del març el 1886 a l’agost 

del 1887, les presses eren degudes al deteriorat estat de salut de l’amo, que no 

volia morir sense veure l’església acabada. A la part més alta de la façana de 

l’església hi havia una gran creu de ferro, aquesta va desaparèixer durant la 

guerra civil, quan van lligar la creu a una corda i tibant amb un vehicle la van fer 

caure. Un cop dins l’església, m’explica que cada cap de setmana s’acosten 
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visitants que han quedat meravellats en veure l’església des de la carretera i 

parelles de la zona que s’hi volen casar. La decoració interior és senzilla, les 

parets de l’altar són revestides amb vellut vermell i és presidit per tres sants, al 

centre Sant Josep, nom del fundador, i als costats d’aquests Sant Lluís i Sant 

Ignasi, noms dels seus fills. 

 

 

Figura 138: L’altar de l’església. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

La Basilissa em demana que la segueixi a la sagristia, allà es on s’hi diu missa 

els diumenges d’hivern perquè és més fàcil d’escalfar. A la sagristia obre una 

porta darrere de la qual apareixen unes escales fosques que baixen cap a la 

cripta. Hi baixem, es tracta d’una petita cripta presidida per un crucifix, en 

aquesta cripta s’hi van enterrar els fundadors i els seus fills, aquesta cripta va 

ser pensada per a enterrar-hi tots els morts de la família però en realitat no s’hi 

va enterrar ningú més. 

 

 

Figura 139: La cripta. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Quan la fàbrica va entrar en situació de fallida, la família Pons va haver de 

vendre tots els edificis, els habitatges van ser comprats pels seus residents, i la 

resta d’espais van ser comprats per l’ajuntament de Puig-reig. L’església es va 

oferir al bisbat de Solsona, però en aquells moments no se’n podia fer càrrec de 

la despesa. L’ajuntament procura tenir cura de l’església i de la resta d’edificis, 

l’església es escombrada cada setmana i juntament amb l’antiga casa de les 

noies i l’escola, es troba en procés de restauració, a la cúpula de l’església ja 

s’hi pot apreciar la neteja realitzada. Pel que em diu la Basilissa, fa molts anys 

que es van iniciar les obres i el procés és més aviat lent. Els jardins últimament 

estan força descuidats, i amb el problema de la sequera no tenen permès regar. 

 

 

Figura 140: Cúpula de l’església restaurada. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Al llarg d’aquests últims anys en que l’ajuntament de Puig-reig ha estat 

propietari de la colònia s’han donat diferents usos als edificis, l’antiga escola va 

ser un institut durant uns anys, actualment aquest s’ha traslladat a un nou edifici. 

La casa de l’amo també va ser durant un temps una escola taller. Actualment no 

s’hi dona cap ús. 

 

Abans d’acomiadar-nos em parla una mica dels seus fills, tres d’ells van marxar 

de la colònia per viure a Tarragona, Sabadell i Barcelona. El més petit en canvi, 

treballa per la zona, té 31 anys i viu a casa amb ella. 

 

Finalment ens acomiadem mútuament desitjant-nos molta sort. 
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Visita a la colònia Güell 

19 d’abril del 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

La colònia Güell és ben coneguda per l’empremta que hi va deixar el genial 

arquitecte Antoni Gaudí. La colònia Güell va començar a formar-se el 1890 per 

iniciativa de l’empresari Eusebi Güell a la finca de la masia de Can Soler de la 

Torre, una finca que havia comprat uns anys abans. Allà hi traslladà la indústria 

tèxtil que tenia a Sants, el motiu d’aquest trasllat era essencialment allunyar-se 

dels conflictes socials presents a la ciutat. Conseqüència d’aquests conflictes en 

va ser la mort del director del vapor de Sants en un atemptat. 

 

A diferència de la resta de colònies, la fàbrica de la colònia Güell treballava 

únicament amb l’energia produïda per la màquina de vapor perquè Eusebi Güell 

era accionista d’una empresa fabricant d’aquestes màquines. 

 

Eusebi Güell, casat amb Isabel López Bru, filla del Marqués de Comillas, va 

heretar la fortuna que el seu pare, Joan Güell va aconseguir amb el comerç 

d’esclaus i de tabac de l’Amèrica llatina. Eusebi Güell, igual que el seu pare, es 

va dedicar a crear noves empreses, com la Companyia d’asfalts i ciment 

Colònia Güell 
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portland Asland de Castellar de N’Hug, a més de la fàbrica de panes i velluts de 

la colònia Güell.  

 

La colònia Güell procurà millores socials per als treballadors i més i millors 

equipaments que els que hi va haver en altres colònies del Llobregat. El teatre 

Fontova, situat a la plaça de la colònia va ser inaugurat el 1892, tant sols dos 

anys més tard de la creació de la colònia, el motiu era evitar que els treballadors 

busquessin possibilitats d’oci a Barcelona i poguessin entrar en contacte amb el 

sindicalisme. 

 

 

Figura 141: Plaça i monument a Eusebi Güell. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

La colònia incorporà el corrent modernista de l’època a les noves construccions, 

encarregant projectes a diversos arquitectes, i, singularment a Antoni Gaudí la 

construcció de l’església. Els habitatges dels obrers són cases unifamiliars 

adossades de dues plantes, amb varietat de façanes i detalls modernistes. Es 

van construir cases suficients per a allotjar-hi uns 700 dels 1200 treballadors de 

la colònia. Els habitatges del nucli de la colònia es troben en un terreny 

lleugerament enfonsat, semblant a un clot. A les parts més altres i formant un 

triangle s’hi troben l’escola i la casa del mestre, l’església i la fàbrica. 
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Figura 142: Carrer d’habitatges de la colònia. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

A la colònia no hi havia botiga, hi havia un economat autogestionat pels propis 

treballadors de la colònia, ells mateixos cultivaven els horts, feien les matances i 

se’n repartien els productes a l’economat. A la colònia també hi havia monges, 

capellà, metge, director, secretari i administrador, tots ells disposaven de casa 

pròpia en edificis singulars construïts per a ells, avui dia la majoria d’aquests 

edificis es troben en mans dels descendents dels propietaris originals. 

 

Actualment als voltants de la colònia hi està prohibit fer-hi cap tipus de 

construcció, és per aquest motiu i per la tranquil·litat que s’hi gaudeix que els 

habitatges que els obrers van adquirir els anys 70-80 per uns dos milions de 

pessetes avui dia estan valorats en més d’un centenar de les antigues pessetes. 

 

 

Figura 143: Ca l’Ordal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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A la fàbrica s’hi produïen panes i velluts en uns telers especialment 

desenvolupats per a la fàbrica d’Eusebi Güell. A la fàbrica hi havia més de 700 

telers. Una vegada es tenia el vellut en cru, aquest es submergia en unes 

enormes barques de tint per a donar-li el color desitjat. L’assecatge es 

realitzava penjant el teixit d’unes cordes en una nau especialment dissenyada 

de la qual les parets són foradades permetent així una gran circulació del 

corrent d’aire. Totes les naus del recinte industrial estan orientades cap al nord, 

d’aquesta manera reben la mateixa quantitat de llum  totes les hores del dia, 

evitant enlluernar els treballadors en les hores en que el sol és més baix.  

 

 

Figura 144: Paret foradada. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Els Güell van vendre la seva propietat a una altra família d’industrials, els 

Bertrand i Serra el 1945. La indústria tèxtil va tancar el 1973 amb motiu de la 

crisi que patí el sector. A partir d’aquest fet, la propietat fou venuda de forma 

fraccionada entre veïns, industrials i institucions públiques. 

 

L’església tan sols és possible visitar-la de forma guiada, per tant al centre 

d’acollida de visitants situat a l’antic celler, ens trobem amb el guia, en Xavi 

Soler, fill de la colònia. El primer que ens explica en Xavi és que com és 

habitual els dissabtes i els diumenges, a l’església s’hi realitzen molts 

casaments, bateigs i comunions. La diputació de Barcelona és propietària de 

l’església, però el capellà n’és l’usufructuari, per tant si el capellà hi volgués fer 

un casament a cada hora, les visites guiades haurien de modificar el seu horari 
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per tal d’adaptar-s’hi. Avui ens trobem amb dos casaments i un bateig seguits, 

per tant haurem de fer malabarismes per tal de no destorbar les celebracions. 

 

 

Figura 145: Centre d’acollida de visitants. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

El primer que crida l’atenció és que l’església està inacabada, per aquest motiu 

és anomenada cripta equivocadament. Una cripta es situa a un nivell inferior al 

del terra i té l’objectiu d’enterrar-hi morts, en aquest cas, el que hi ha és la 

planta baixa d’una església a la qual s’hi hauria accedit mitjançant unes escales. 

L’any 1908 es va col·locar la primera pedra, però el 1914 Gaudí va abandonar 

les obres per motius que encara no s’han aclarit. Segons en Xavi, el nostre guia, 

l’hipòtesi que pren més força és la següent: Eusebi Güell, que morí el 1918, va 

anar cedint poder als seus fills, i aquests, no eren amants de l’art ni de 

l’arquitectura com ho era el seu pare, per tant, aquests deixaren de finançar els 

projectes tant el de l’església de la colònia com el del parc Güell. Queda molt bé 

el que es diu de que Gaudí va deixar-ho tot per a concentrar-se en les obres de 

la Sagrada Família, sería molta casualitat, ja que els únics projectes en que 

treballava en aquell moment eren els finançats pels Güell. 
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Figura 146: Vista general de l’església. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

La relació de Gaudí amb la família Güell va començar 1878, quan en l’Exposició 

Universal de París es va exposar una vitrina realitzada per l’arquitecte per a una 

fàbrica de guants. Va ser tal l’admiració que aquest treball va despertar en 

Eusebi Güell, que a la seva tornada va voler contractar l’arquitecte per a 

realitzar-li algun encàrrec. Aquest va ser l’inici d’una amistat i un mecenatge que 

va produir algunes de les obres més destacades de Gaudí: les bodegues Güell, 

els pavellons Güell, el Palau Güell, els jardins Artigas. I per part de la família 

política d’Eusebi Güell, per al Marqués de Comillas va construir el Capricho a 

Cantabria. 

 

L’església de la colònia Güell havia de tenir unes torres similars a les de la 

sagrada família i la seva alçada havia d’igualar els 45 metres d’alçada de la 

xemeneia de la fàbrica. La pregunta que sorgeix en aquest moment és la 

següent: per què no s’ha decidit reprendre les obres de l’església igual que s’ha 

fet amb les de la Sagrada Família? En Xavier ens respon que hauria estat 

impossible, ja que Gaudí construïa els plànols a temps real en un taller al costat 

de l’obra, i aquest va ser desmuntat quan va abandonar les obres. 

 

Gaudí era un gran amant de la natura i era partidari de la reutilització de 

materials. L’església de la colònia n’és plena d’exemples d’aquesta reutilització: 

els puntals d’eucaliptus que s’utilitzaren per a la seva construcció van ser 

reutilitzats per als marcs de les portes, les cintes metàl·liques que lligaven les 
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bales de cotó van ser utilitzades per a realitzar les potes dels bancs, les pues 

trencades de les màquines de filar selfactines es van utilitzar per als forjats de 

les finestres, el color grisós de les partes es degut a la utilització de totxanes 

que havien excedit el temps de cocció i s’havien cremat, també va reutilitzar 

escòria de fundicions de ferro. 

 

A Gaudí no li agradaven els angles ni les línies rectes, es per aquest motiu que 

no hi ha cantonades, tot és arrodonit, les columnes no són rectes i les parets 

foradades. 

 

  

Figura 147: Enreixat de les finestres. Figura 148: Paret onejada. 

Fotografies de l’autora. 2008. 

 

Al damunt de la porta d’entrada hi ha un gran mosaic fet amb sobrants del 

material utilitzat al parc Güell, el mosaic està fet amb ceràmica i vidre. 

Curiosament, de la darrera neteja de les peces d’aquest mosaic s’ha pogut 

observar que algun dels trossos de vidre és com el utilitzat en les ampolles de 

xampany Moët et Chandon i també hi ha restes d’ostres i peus de copes de 

xampany. Entre els elements representats en el mosaic s’hi troben elements 

mediterranis com blat, vi, oliveres i taronges, i també elements religiosos com 

les lletres P, F i ES, corresponents a pare, fill i esperit sant, i al centre una M de 

Maria. 
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Figura 149: Mosaic. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

A l’interior de l’església ens adonem de l’estranya forma dels bancs, es tracta de 

seients dobles la posició dels quals deixa a les persones que hi seuen donant-

se l’esquena lleugerament, fent difícil poder parlar amb la persona del costat. 

Els rosetons de les finestres tenen forma de base de pinya de pi si es mira per 

la part inferior, intentant integrar l’església amb el medi que l’envolta.  

 

L’acústica a l’interior de l’església és excel·lent gràcies al disseny de les formes 

de les parets. Una curiositat que ens explica en Xavi sobre l’acústica és el fet de 

l’absència de confessionaris. Dels tres confessionaris que va encarregar Gaudí 

tant sols en queda un com a exemple, els confessionaris van haver de ser 

retirats ja que degut a la sordesa que patien la majoria dels treballadors de la 

fàbrica les confessions les feien en un to de veu alt i gràcies a l’excel·lent 

acústica de la sala se n’assabentava tothom. 

 

Per últim en Xavi ens explica que de les tres campanes que hi havia al 

campanar només en queda una, la que porta el nom de Isabel, les altres dues 

es van fondre per a fer-ne munició durant la guerra. Els porxos de l’església van 

ser utilitzats com a magatzem d’armes i munició. 
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Figura 150: El campanar. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 151: Columnes i porxo. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

En aquest moment conclou la visita a l’església que ha estat tant accidentada 

havent-la de compaginar les celebracions. 

 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

182                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

Conversa amb una veïna de Viladomiu Nou: Aurora Puj ols 

22 d’abril de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

L’Aurora em convida a visitar-la a la sobretaula, és veïna de Viladomiu Nou i 

antiga treballadora de Viladomiu S.A. l’Aurora actualment té 48 anys i va haver 

de patir el tancament de la fàbrica. 

 

Els seus pares i les seves germanes van arribar a Viladomiu Nou el 1952, 

procedien de pagès i van venir a treballar a la colònia, el lloguer del pis els hi 

costava unes 10 pessetes al mes i les filles van poder anar a l’escola. El dia que 

l’Aurora va complir els 14 anys es va haver de posar a treballar sense haver 

acabat l’escola i havia de compaginar les dues coses, no es va poder esperar a 

acabar el curs perquè a casa seva necessitaven els diners. Estudiar i treballar 

va ser difícil però tot i així li agradava estudiar i va anar durant dos anys a 

classes d’administració a Navàs, un poble no gaire proper. 

 

Es va casar als 18 anys amb un noi de la colònia i van llogar un pis per a ells, 

van tenir dos fills un dels quals es veterinari i l’altre treballa al sector del metall. 

Viladomiu Nou 
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Cap dels seus fills viu a la colònia, però hi van gairebé cada cap de setmana per 

reunir-se amb la seva colla. 

 

La fàbrica va tancar l’any 1982, l’Aurora recorda els anys posteriors al 

tancament com a molt inestables, ni ella ni el seu marit tenien feina i si volien 

treballar els calia un cotxe a cadascú per a poder desplaçar-se a les localitats 

veïnes. 

 

El 1996 als edificis de l’antiga fàbrica tèxtil s’hi va instal·lar Balvitex S.A., una 

empresa dedicada a la producció de fil per a tendals. L’Aurora ja fa dotze anys 

que hi treballa i l’empresa funciona sense problemes, amb ella només hi 

treballen quatre veïns de la colònia, degut a que la majoria d’habitants de la 

colònia són gent gran com la seva mare, que fa 56 anys que va arribar a la 

colònia. 

 

El pis el van comprar a l’amo per uns dos milions de pessetes. No fa gaires 

anys el pis del seu damunt es va posar en venda i el van comprar acabat de 

reformar i moblat per nou milions. Aquest segon pis l’utilitzen els seus fills quan 

venen de visita. Actualment el preu de venda d’un pis a la colònia és d’uns vint 

milions. L’Aurora m’ensenya un fulletó de propaganda que li ha arribat aquesta 

setmana, un antic magatzem de la colònia ha estat totalment reformat i convertit 

en un edifici de quatre pisos i dos dúplex, els preus van de 190.000€ a 

280.000€. 

 

L’única cosa que no li agrada a l’Aurora de la vida a la colònia és el fet d’haver-

se de desplaçar en cotxe per tot. Tot i tenir botiga en funcionament a la colònia 

cal anar sovint al supermercat per a trobar coses no tant bàsiques com les que 

tenen a la botiga. D’altra banda gaudeix molt de la tranquil·litat i del silenci de la 

colònia, com a exemple de la necessitat d’aquest silenci m’explica que no pot 

anar de vacances a ciutats perquè no pot dormir amb soroll. 

 

En quant als aspectes ambientals m’explica que l’empresa on treballa disposa 

de dues depuradores i el control que es realitza sobre aquestes és molt estricte. 
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Ens acomiadem perquè l’Aurora ha de tornar a treballar i jo marxo amb una 

inquietud al cap: seria capaç de viure envoltada de tant de silenci? 

 

 

Figura 152: Carrer on viu l’Aurora Pujols. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Visita a la colònia Sedó i a Can Bros 

7 de maig de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

Aquestes dues colònies properes al municipi de Martorell m’han decebut molt 

pel que fa al seu estat de conservació. 

 

La primera visita ha estat a la colònia Sedó, la seva ubicació es troba molt ben 

indicada ja que al seu voltant s’hi ha desenvolupat un polígon industrial 

important. En una de les naus de l’antiga fàbrica s’hi troba el museu de la 

colònia Sedó, els elements principals de la qual en són les turbines. El que m’ha 

desagradat ha estat l’estat de conservació dels edificis i carreres. La pintura 

caiguda de les parets de les naus i la brutícia dels tallers dels voltants el museu. 

En tractar-se d’un museu que forma part de la xarxa de museus de la ciència i 

la tècnica de Catalunya esperava trobar-hi uns voltants més agradables per a la 

rebuda dels grups escolars i no pas una font envoltada d’abeuradors per a 

gossos i ossos pel terra a més de la forta olor de pipí de gos. 

 

  Colònia Sedó 

  Can Bros 
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Figura 153: Grup d’escolars a la porta del museu. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Degut a aquesta sèrie de circumstancies no m’hi he volgut quedar gaire estona i 

de seguida m’he posat en marxa cap a Can Bros, a tan sols vint minuts de la 

colònia Sedó. 

 

Can Bros és una mica més complicat de trobar, però finalment hi arribo. Entro a 

la colònia per l’únic carrer que condueix cap al centre en direcció cap a 

l’església i de sobte m’he d’aturar perquè una tanca no em permet continuar 

endavant. A la tanca hi ha un cartell que prohibeix l’entrada a tota persona 

aliena a l’empresa, a l’altra banda de la tanca hi ha l’església neogòtica la qual 

fotografio des del lloc on em trobo, també hi ha treballadors i pel que sembla es 

tracta d’una zona de pas restringit. Pel que fa a l’estat de conservació dels 

edificis en general com en el cas de la colònia Sedó és dolent.   

 

 

Figura 154: L’església de Can Bros. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Visita a les colònies de la part alta del Llobregat  

21 de maig de 2008 

 

Situació geogràfica: 

 

 

 

Avui es tractava d’aprofitar al màxim i visitar les colònies de la comarca del 

Berguedà que em faltava veure. Amb les visitades en aquesta ocasió ja en 

seran vint-i-una les colònies visitades, suficient com per a veure’n les 

diferències i les similituds de les diferents zones i colònies de la riba del 

Llobregat. 

 

Cal Riera o Colònia Manent: 

 

Es tracta d’una colònia de modestes dimensions amb tant sols tres carrers 

d’habitatges, alguns dels quals en molt mal estat de conservació. Els edificis de 

pisos són molt diferents d’un carrer a l’altre, els primers pisos daten del 1905 i 

estan totalment abandonats, és fàcil assegurar-ho perquè no hi ha roba estesa 

en cap balcó ni tampoc antenes de televisió. Al carrer s’hi veu molt poc 

moviment, només una senyora gran estenent la roba en un balcó. En canvi, a la 

  Colònia Rosal 

  L’Ametlla de Casserres 

  Cal Bassacs 

  Cal Riera o Colònia Manent 

  Cal Casas 

  Cal Metre 

  Colònia Rosal 
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fàbrica s’hi veu moviment de camions, com en moltes altres fàbriques, la nau ha 

estat llogada, i per sort, això aporta una mica més de vitalitat a la colònia. 

 

 

Figura 155: Primers habitatges. Fotografia de l’autora. 2008.  

 

 

Figura 156: La fàbrica i el riu. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Cal Bassacs: 

 

La següent parada és a Cal Bassacs. El que destaca d’aquesta colònia és la 

torre de l’amo; les teules de la torre són de color vermell i verd, i degut a 

l’alçada de l’edifici es veuen des de la carretera, potser és per això que a la 

porta hi trobo un matrimoni de Barcelona que s’hi ha aturat per observar-la de 

ben a prop. Al voltant de la torre s’hi apleguen els horts, els habitatges dels 

obrers i la fàbrica. La majoria dels habitatges han estat abandonats, igual que 

ho està la fàbrica. 

 

M’agradaria parlar amb algú de la colònia i m’acosto al forn de pa, allà la 

dependenta m’explica que la torre es troba en molt bon estat exterior perquè va 

ser comprada per una societat immobiliària i aquesta n’ha fet les reformes 

exteriors, però l’ús que se’n donarà una vegada arreglada per complert es 

desconeix. M’explica que a les tardes hi treballen paletes que reformen la 

capella que hi ha a l’interior de l’edifici, el motiu és que un matrimoni hi vol 

celebrar els seus cinquanta anys de casats. 

 

Cal Bassacs ha desenvolupat al seu voltant molts altres carrers amb alguns 

serveis com forn de pa, escola, bars... tot plegat fa que hi habitin unes 300 

persones, probablement degut a la seva proximitat al nucli de Gironella. 

 

 

 Figura 157: La torre de l’amo i habitatges. Fotografia de l’autora. 2008. 

 



Una anàlisi sostenibilista de les colònies tèxtils del Llobregat                              

190                                                                                             Tamara París Rodríguez      
 

 

Figura 158: Torre de l’amo. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Cal Metre: 

 

Cal Metre no va desenvolupar tants serveis i equipaments com van fer altres 

colònies degut a la seva proximitat al nucli de Gironella. Aquesta proximitat va 

fer que la colònia fos engolida pel creixement  de Gironella. El conjunt industrial 

de Cal Metre queda delimitat per la muralla i el canal. Destaquen la torre de 

l’amo i l’església en una situació molt més elevada. 

 

 

Figura 159: Vista general de la colònia. Fotografia de l’autora. 2008. 
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L’ametlla de Casserres o de Monegal: 

 

La proximitat d’aquesta colònia a Gironella ha facilitat que l’Ametlla no quedés 

despoblada després del tancament de la fàbrica. Els edificis de l’antiga fàbrica 

es mantenen dempeus i algun d’ells es troba ocupat per empreses petites com 

per exemple tallers mecànics. Els habitatges es troben en bon estat de 

conservació i la majoria estan habitats, a la zona s’hi estan construint habitatges 

nous. La torre de l’amo es troba en molt bon estat, però no es possible acostar-

s’hi ja que es tracta d’un edifici de propietat privada. 

 

 

Figura 160: Torre de l’amo. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 161: La fàbrica. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Figura 162: El canal i la fàbrica. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

La Plana: 

 

En arribar a la colònia m’adono de que hi ha alguna cosa que no encaixa amb el 

que he vist a la resta de colònies. Trobo un polígon industrial fet de naus iguals 

entre elles i no veig cap xemeneia ni cap edifici que tingui un centenar d’anys 

d’antiguitat. Em quedo molt estranyada, pensant que potser m’he equivocat i no 

he arribat al lloc indicat, faig una volta pel polígon industrial i m’adono finalment 

que per la banda del darrera de les naus es deixa veure una teulada de teules 

cuites. M’hi dirigeixo i efectivament, trobo un carrer amb pisos en tres nivells, el 

carrer ha estat recentment reformat i s’hi ha fet una zona enjardinada amb 

bancs. Al final del carrer em trobo amb en Ramón Guix. En Ramón necessita 

ajuda per a respirar i esta connectat a una bombona d’oxigen mentre pren la 

fresca assegut a peu de carrer. Degut al seu estat de salut la nostra conversa 

es breu, però m’explica coses molt interessants. El primer que faig és preguntar 

sobre la fàbrica, no n’hi ha em diu, l’incendi de 1999 la va arrasar per complert. 

En Ramón m’explica que ell havia viscut tota la vida a Cal Rosal, a tres 

quilòmetres d’on ens trobem, però la seva família el va obligar a traslladar-se a 

la Plana, on hi viu la seva neboda. A la Plana no s’hi troba agust perquè no hi té 

ningú amb qui parlar, els que hi viuen són gent jove o gent de fora que només hi 

fa estada els caps de setmana. A la Plana no hi ha cap servei, no hi ha botiga ni 

tampoc metge. En Ramón passa les hores al carrer o a l’hort. 
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Figura 163: En Ramón Guix. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 164: Carrer renovat d’habitatges. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Colònia Rosal: 

 

Aquesta va ser la primera colònia en fundar-se al Berguedà i alhora també en 

va ser la més gran en nombre de treballadors, més de 1000 entre 1950 i 1970. 

Actualment es tracta d’un edifici envellit i rodejat de brutícia que ha estat 

comprat per una empresa immobiliària que en lloga les naus des de 1€/m² , tot i 

el baix preu no sembla que s’hi hagi interessat ningú. Al costat de la fàbrica hi 

ha l’església i malgrat el mal estat en que es troba la fàbrica, la colònia ha 

crescut en nombre d’habitatges i en serveis. 
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A l’entrada de la fàbrica  encara hi queda el record de l’última aposta per 

mantenir la producció a través de la cooperativa Bergolvan, que fracassà el 

1992 i suposà el tancament definitiu de la fàbrica de Cal Rosal. 

 

  

Figura 165: La fàbrica amb el rètol Bergolvan. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 166: Façana de la fàbrica. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Cal Casas: 

 

L’última visita del dia és a Cal Casas, la fàbrica ha quedat engolida pel 

creixement del nucli de Puig-reig i actualment es troba en total desús excepte 

per a la producció d’energia elèctrica. Es curiós de veure a l’entrada d’aquesta 

fàbrica la bifurcació en forma de Y que fa el canal, l’aigua és guiada per un o 

altre camí mitjançant unes comportes que s’eleven per a deixar circular l’aigua o 
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es baixen per a que aquesta no circuli. Trobo molt perillós el fet que la vora del 

canal no està senyalitzada ni tampoc protegida  amb cap barana.  

 

 

Figura 167: El canal i la fàbrica. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 168: Sistema de bifurcació del canal. Fotografia de l’autora. 2008. 
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Visita a l’exposició Habita et Labora Colònies indu strials a Catalunya. 

22 de maig de 2008 

 

Es tracta d’una exposició organitzada pel Museu de la Ciència i de la Tècnica 

de Catalunya amb fotografies de Lluís casals, que seguint el recorregut dels rius 

Ter i Llobregat mostra les 68 colònies dels rius Ter i Llobregat que es conserven 

actualment. Es tracta d’una exposició itinerant que recorrerà diferents centres 

de ciència i patrimoni industrial d’arreu d’Europa. Es podrà visitar al Museu de la 

Ciència i de la Tècnica de Catalunya fins el 21 de setembre de 2008. 

 

L’exposició mostra fotografies d’algunes de les colònies del Ter i del Llobregat i 

també alguns elements característics del procés tèxtil i de les colònies. Els 

panells ens introdueixen en el món de les colònies mitjançant explicacions 

sobre el paisatge, l’energia, la torre de l’amo i l’arquitectura. 

 

 

Figura 169: L’exposició. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

Els elements que s’exposen són tan característics com rodets i fusades, o bé 

tant peculiars con el cartell de la programació del teatre de Cal Vidal, un casc de 

bombers de Viladomiu Nou, o el document de benedicció de l’església de la 

Colònia Vidal l’any 1942. 
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Figura 170: Rodets i fusades. Fotografia de l’autora. 2008. 

 

 

Figura 171: Casc de bombers de Viladomiu Nou. 
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7.3. Reflexions  

 

De les vint-i-una colònies visitades, la primera observació que m’agradaria fer 

és l’abisme que hi ha en els seus estats de conservació. Algunes de les 

colònies es troben en un estat de conservació excel·lent i són de fàcil accés 

com és el cas de les colònies Güell i Vidal, altres es troben en procés de 

desaparició i gairebé deshabitades, com es el cas de La Rabeia i Can Bros. I a 

algunes colònies l’accés és fa gairebé impossible sent necessari circular per 

camins sense asfaltar.  

 

Les diverses sortides que he realitzat han estat la part amb la que més he 

gaudit durant la realització d’aquest projecte. He rebut la informació de primera 

mà i no s’ha tractat solament d’un aprenentatge mitjançant la lectura de 

documents. 

 

El concepte de turisme industrial és encara molt desconegut, però m’he adonat 

de que hi ha moltes opcions per a descobrir, no només colònies tèxtils, sinó que 

també es poden visitar colònies agrícoles, mines de carbó i fàbriques de ciment. 

Els que ja ens hem començat a interessar en aquest tipus de turisme ens 

adonem de que és molt valuós el fet de poder parlar amb els protagonistes 

d’aquesta part de la nostra historia i que malauradament no gaires més 

generacions en podran gaudir. 

 

Aquesta experiència m’ha enriquit molt personalment i espero haver estat capaç 

de transmetre al lector part d’aquest coneixement adquirit o si més no, haver 

transmès el seu valor. 
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8. Conclusions i reflexions  

 

Van ser les colònies tèxtils del Llobregat una exemple de societat sostenible? 

Durant les primeres dècades es van aconseguir nous equilibris entre rics (amos) 

i pobres (treballadors), les necessitats més importants del moment es veien 

satisfetes, però aquestes necessitats van anar creixent, les necessitats 

d’associacionisme i reivindicalisme obrer van ser amainades de forma 

contundent pels amos mitjançant el paternalisme, aquest sistema suposava 

més i millors serveis i equipaments i l’aplicació d’unes condicions laborals més 

dignes. El paternalisme és un sistema que encara molt estimat per les primeres 

generacions de treballadors que visqueren el paternalisme en els seus anys 

més àlgids a principis del segle XX i durant el franquisme. Exemples d’aquesta 

generació en són la Basilissa Moncusí i en Miquel Puig, que en repetides 

ocasions durant la nostra conversa defensaren la figura de l’amo i 

n’expressaren el seu agraïment. El paternalisme però amaga una intenció 

egoista per part dels amos d’exercir un control gairebé total per a mantenir la 

pau social, esdevenint un sistema no sostenible que acabà fracassant per 

l’elevat cost que suposava per a l’empresa i per la creixent ànsia 

d’independència de les següents generacions. 

 

La creixent facilitat que van tenir els obrers de desplaçament en cotxes propis i 

la construcció d’habitatges nous en barris i pobles veïns, dissolen els motius 

que dugueren al naixement i manteniment de les colònies sota la tutela de les 

empreses. Fins als anys setanta, l’empresa propietària del conjunt format per 

els habitatges i la fàbrica era alhora el mecenes i patrocinador de la vida cultural 

de la colònia. En desaparèixer la figura de l’empresari com a protector 

d’activitats culturals i religioses, aquesta responsabilitat recau avui sobre els 

ajuntaments i governs. Aquest canvi en l’activitat de les colònies, la decadència 

del paternalisme i del sistema de les colònies i el tancament de les fàbriques 

han estat moments viscuts per l’Aurora Pujols i molts altres treballadors i 

treballadores de la seva generació. Van ser molts els catalans, catalanes i els 

vinguts d’altres indrets d’Espanya que van treballar a les colònies, per aquest 

motiu és molt fàcil conèixer algú amb algun tipus de relació amb les colònies 

tèxtils. 
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L’estat afavoria als industrials que es comprometessin a crear indústria en el 

menor temps possible accelerant així el desenvolupament de les xones rurals i 

despoblades. Pel que fa als beneficis i privilegis que concedia l’estat a les 

colònies eren una forma de controlar les obres i evitar que aquestes es 

realitzessin sense el permís ni el coneixement de l’estat.  

 

El Llobregat es convertí en el riu més industrialitzat de Catalunya, però la relació 

entre el riu i els centres productius no sempre ha estat harmònica. En les 

últimes dècades, l’actitud general envers el medi ambient ha experimentat un 

canvi significatiu. Fins la dècada de 1960, la majoria de gent creia que els 

recursos naturals eren infinits, per tant, era d’esperar que les accions dels amos 

i dels treballadors envers la natura no fossin sostenibles. El desconeixement 

d’aleshores dels impactes que es produïren sobre el medi ambient queda palès 

en l’absència de documentació sobre el tema i la poca informació que en poden 

aportar els antics treballadors. 
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