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Sortir de Barcelona, endinsar-se a l’interior i resseguir qualsevol riu amunt, només fa falta obrir els ulls, les 
xemeneies et marquen el camí com si fossin fites en la vall fluvial. I és que Catalunya té bona part del seu 
paisatge interior colonitzat per indústries que ara resten en silenci, però que no fa massa temps els 
motors ressonaven per aquestes valls.  
 
En el cas del Ter, a principis de segle, la vall constituïa un sistema industrial format per colònies 
industrials, fàbriques i una important xarxa de comunicació amb el riu com a nexe d’unió i motor del 
desenvolupament. Aquest llegat ha transformat el territori i l’ha definit tal i com avui el coneixem. 
 
Però actualment el silenci de la vall és fruit de la pèrdua del seu sentit original d’aquest patrimoni i arriba a 
abandonar-se, a deteriorar-se i quedar-se en el oblit. Quan el rendiment econòmic és amenaçat i la 
producció deixa de tenir sentit la vall emmudeix.  
 
Aquesta tesina pretén ser una nova contribució per posar en valor tot aquest patrimoni, i veure’l com una 
oportunitat de futur i no pas edificis buits. I per tant, una oportunitat per tornar a fer ressonar uns nous 
motors a la vall.  
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01 INTRODUCCIÓ 

1.1.  MOTIVACIÓ PERSONAL 
El naixement d’aquesta tesina sorgeix per un interès particular per les colònies industrials, uns artefactes 
urbanístics que són el binomi entre ciutat i paisatge, aquests fascinants nuclis de producció que acaben 
acollint relacions complexes; tant socials com laborals, com a nivell urbanístic. El que va començar com 
una simple fàbrica col·locada al costat d’un riu a l’interior del territori català per treure’n un rendiment 
econòmic va acabar essent un recinte prou complex com per acabar transformant tot un territori i acabar 
convertint-se en un capítol importantíssim per la història industrial de Catalunya; i per tant una motivació 
que neix d’aquest procés de transformació territorial a través d’aquesta forma urbana que acaba 
colonitzant el territori. L’interès per entendre com en un primer moment, aquesta industrialització havia de 
ser demolidora pel territori, però que acaba essent una part de la seva identitat i que ens ha deixat tot un 
patrimoni, tant a nivell d’edificis com d’experiències i històries personals. La inquietud de com la indústria 
va anar introduint-se en un territori primordialment rural transformant-lo en un motor econòmic molt 
important a Catalunya, una transformació que ha fet del país un cas particular i com a tal una connotació 
identitària i d’orgull.  
 
Aquest interès personal per aquests recintes industrials comença ja des de l’escola i fins a la universitat. 
Diversos treballs des de diferents disciplines han anat acostant-me a aquest patrimoni: des d’un 
perspectiva més enfocada a la recuperació del patrimoni en el projecte de l’últim curs d’arquitectura i el 
projecte de final de carrera, o a engegar una investigació més territorial de la zona, o a llegir literatura 
escrita pels mateixos habitants de les colònies, o com una visió més d’oci, fent esplèndides caminades 
per les rutes de senderisme pròximes a les colònies.   
 
La colònia Vidal va ser la motivació inicial de l’estudi, en part perquè va ser el primer contacte amb aquest 
món a partir d’una sortida escolar de ben petita, però també per la relació amb una part de la família 
Vidal. És curiós com la primera imatge que em vaig emportar va ser d’un lloc idíl·lic per viure i treballar, 
enmig de la natura i en un ambient familiar. Però mica en mica, el coneixement d’aquest lloc i de la seva 
realitat ha canviat una mica aquesta primera impressió; però no deixa de ser un lloc fascinant. 

1.2.  TEMA D’ESTUDI  
El tema de la investigació és la colonització industrial del territori comprés entre la població de Roda de 
Ter i les Llosses durant el període comprés entre el 1824 i el 1964. El recorregut del riu Ter per aquestes 
terres també té un recorregut històric sobre l’ús que se’n fa de la seva aigua. Aquests 140 anys, un 
període relativament curt, va suposar un gran  canvi per a les poblacions i el seu entorn; l’aigua del Ter va 
passar de tenir un ús més rural a un ús industrial. La intenció d’explicar aquesta industrialització basada 
en l’ús de l’energia que proporcionava l’aigua del riu Ter, ens acota un territori transformat de l’interior de 
Catalunya i ens marca el tema central de la tesina. 
 
La proposta de la investigació pretén estudiar aquest canvis, transformacions i evolucions que fa el 
territori durant aquest període de 140 anys. El 1824 és l’any que és té constància del primer aprofitament 
hidràulic que canvia la seva concessió d’aigua per transformar-se en una petita fàbrica de teixits a la 
població de Torelló. A partir d’aquest canvi, una sèrie de molins a Manlleu i Roda també modificaran la 
seva concessió per instal·lar petites fàbriques. Aquest procés anirà creixent i evolucionant fins a construir 
les grans colònies industrials al llarg del riu i constituir el gran districte industrial del Ter. Tot aquest procés 
industrial finalitzarà l’any 1964 amb la inauguració del Pantà de Sau, quan l’ús de l’aigua passar a ser 
principalment per a la obtenció d’energia elèctrica. D’altra banda, la construcció d’aquesta infraestructura 
acaba inundant dues de les colònies industrials més importants del Ter, simbolitzant la mort d’aquest 
capítol industrial.  
 
Es pretén estudiar el cas específic de la industrialització en el riu Ter entre els municipis de les Llosses i 
Roda de Ter, dos municipis que abracen la concentració de salts d’aigua destinats a ús industrial més 
elevada del riu Ter. Aquest tram, degut a la seva morfologia on el riu dibuixa un seguit de meandres que 
serpentegen la part alta de la plana de Vic, permet una densitat de fàbriques única en tot el riu. Aquesta 
densitat de fàbriques suposa que per 44,62km de recorregut fluvial hi trobem 35 salts d’aigua, i per tant, 
un nucli fabril cada 1,2km.  
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Finalment, aquesta industrialització se situa en un territori antropitzat. La plana de Vic no era un territori 
erm al 1824; petits nuclis es situaven a la vall, allunyats de la força del riu i pròxims al camí que creuava 
el territori entre Barcelona i França de nord a sud seguint la vall del riu. La tesi es centra en com aquesta 
industrialització va afectar aquests nuclis i la seva posició en el territori. 

1.3.  HIPÒTESI:   
És a principis dels anys 90 , quan es comença a valorar aquestes colònies com un patrimoni i gràcies a la 
tossuderia de la societat civil i sobretot d’agents locals. I per tant és aquest canvi de visió on permet 
entendre’ls com uns recintes industrials de gran valor per el territori i Catalunya. Arrel d’aquest nou 
plantejament i partint del principi que el patrimoni es comença a veure com una oportunitat pel 
desenvolupament del lloc on l’enfoc en el territori és cap al binomi natura i cultura. I per tant, una bona 
gestió dels recursos patrimonials està suposant en diversos territoris la clau per al seu desenvolupament 
econòmic, perquè atrau turisme i inversions, genera activitat i llocs de treball, però fonamentalment, 
perquè reforça l’autoestima de la comunitat (SABATÉ: 2005). Es planteja la investigació en reforçar 
aquest principi i se n’extreuen les següents hipòtesis:  
 
PRIMERA 
El territori del Ter té unes bases per a rebre el procés industrial. Aquestes bases acaben 
condicionant la posició de les fàbriques a la vall del Ter. Els molins preexistents són els embrions 
de la indústria del Ter. 
 
SEGONA  
La industrialització mitjançant l’ús de l’aigua del riu comporta la transformació del territori a la vall 
del Ter .  El procés colonització de la indústria es produeix en fases d’expansió sobre el territori. 
Aquestes fases són la clau per entendre el desenvolupament urbà de les ciutats existents i els 
nuclis urbans. La industrialització com a projecte territorial. 
 
TERCERA  
A la vall del riu Ter s’identifica com a tret característic una forma de colonització industrial, un 
model a mig camí entre la fàbrica de riu i la colònia industrial: la colònia dependent. La colònia 
dependent complementa la seva estructura amb el nucli més pròxim creant un vincle, una 
dependència.   
 

1.4.  OBJECTIUS 
La introducció de les fàbriques a la comarca d’Osona suposa, per una banda, uns aspectes més tècnics 
per a la col·locació dels edificis i les instal·lacions pròpies pel seu funcionament, ja que el seu primer 
plantejament és treure’n un rendiment econòmic. Aquests aspectes no s’analitzaran en aquesta tesina, ja 
que l’interès recau en l’escala més global, en la reacció al territori davant d’aquest canvi i les decisions 
que se’n prendran al respecte.  
 
Per tant els objectius per a la tesina són: 
 
1. Reforçar el valor del patrimoni industrial que trobem a la vall del Ter, i per tant seguir amb la 
recuperació i manteniment de la identitat del lloc com a forma de desenvolupament del territori.  
 
2. Mostrar gràficament a través d’una arqueologia cartogràfica les bases que van permetre aquesta 
colonització industrial a la vall del Ter. 
 
3. Entendre el procés de transformació del territori a través de la pròpia transformació de les fàbriques i la 
seva evolució, i per tant concretar documentalment i gràficament la reacció del territori a aquesta 
introducció. 
 
4. Extreure’n els trets característics i diferencials que han fet de la industrialització del Ter un cas d’estudi.  
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La investigació es centra en la Vall del riu Ter, una vall per descobrir més a fons des de la vessant 
urbanística i que per les característiques que té,  s’hi produeix un cas diferent, un cas singular on l’estudi 
del seu desenvolupament i procés industrial pot ser una aportació de nous coneixements per a la 
recuperació i la posada en valor del patrimoni industrial tant de la vall com de Catalunya. Una investigació 
que pretén descobrir formes urbanes o estratègies urbanes que són identitàries del lloc, que li donen un 
tarannà, i entendre-les com a producte del passat i com a oportunitat pel futur. 

1.5.  METODOLOGIA 
La investigació es centra en la recuperació del patrimoni industrial i en reforçar el seu valor com a identitat 
del lloc, i per tant cal destacar l’objectiu principal de treure’n estratègies per tal de revalortizar tot aquest 
paisatge industrial. La recerca té una vocació més urbanística i tècnica del territori industrial i la tesina es 
centra en els orígens de la colònia industrial com a clau per entendre el paisatge i en el procés evolutiu de 
colonització del territori com a projecte territorial de la comarca.  
 
Així doncs, el primer capítol pretén ser una base teòrica sobre les colònies industrials, però amb dos 
enfocs diferenciats. Per una banda tota la base teòrica de les colònies enteses com a nuclis industrials, el 
que van ser, i per tant analitzar context tant històric com polític, mitjançant la recerca bibliogràfica 
d’historiadors del lloc, avenços tècnics i culturals, analitzant cartografia existent, analitzant la geografia del 
lloc, climatologia per tal de tenir una primera base del lloc com a suport. I per l’altra banda una base de la 
ideologia actual sobre el tractament de les colònies, ara enteses com a patrimoni. I per tant un anàlisi de 
l’estat actual del patrimoni, projectes de futur, plans i oportunitats. Finalment en aquest últim apartat es 
pretén comprovar una primera repercussió i efectes a través d’un cas d’estudi, com és del  Llobregat, on 
s’ha aplicat aquest projecte territorial per al patrimoni. 
 
 
En el cos de la tesina la investigació es diferencien dos grans apartats. Un primera es centra en els 
orígens de les fàbriques i de les colònies industrials. Aquesta primera aproximació al territori preindustrial 
es fa per dues vies, a través de les lectures dels diaris de viatgers que anaven per la zona i mitjançant la 
documentació escrita als arxius identificant les instal·lacions hidràuliques existents. Aquestes 
preexistències detectades i identificades mitjançant la cartografia, la toponímia i el nom familiar, que 
principalment són els molins hidràulics, són la base de la futura fàbrica i per tant permetran seguir el 
procés de reconversió  a través de les concessions d’aigua. El coneixement d’aquest territori preinustrial 
és fonamental per seguir la investigació posterior.  
 
Una segona part de la investigació es centra en el procés d’arqueologia cartogràfica partint de la base de 
l’estat actual, i a través de la diferent informació gràfica i documental de l’època, es realitza un procés 
d’extracció de capes. Mitjançant diferent planimetria de l’època, documentació trobada als arxius, 
documentació específica de fàbriques,  categorització de totes les fàbriques i colònies en funció de la 
seva inauguració,  forma i posició en el territori s’estableix una planimetria en quatre períodes diferents de 
la industrialització per tal de tenir una primera aproximació a uns criteris d’anàlisi. El redibuix de la situació 
de les colònies i les fàbriques en diferents períodes descobrint com es van formar permeten analitzar els 
canvis i l’evolució a nivell territorial.  
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Les colònies industrials sempre han despertat la curiositat de molts estudiosos. Diferents estudis mostren 
des de diferents disciplines com va succeir aquest capítol de la nostra història mitjançant aquests 
recintes. Des d’una vessant més històrica com Gràcia Dorel, Rosa Serra i Emili Bayón; una més jurídica 
com Jordi Clua; una més social com Ignasi Terrades; i una de més urbanística com el treball de Pere Vall 
sobre les colònies del Llobregat. Aquest estudis recents segueixen un interès per revalorar i recuperar un 
patrimoni oblidat i  que en casos es troba en risc de desaparèixer.  
 
Aquesta primera part és l’estudi de l'art sobre les colònies industrials, que pretén situar en context les 
colònies i la industrialització de l’interior de Catalunya per estudiosos del tema i des de diferents 
disciplines. D’altra banda, pretén situar el patrimoni industrial a Catalunya en l’actualitat i avaluar l’estat 
d’aquest patrimoni desprès de 10 anys de les primeres iniciatives per a protegir-lo.  Finalment, pretén 
destacar la particularitat del Ter com a cas d’estudi de la industrialització al nostre país i la importància 
també del seu patrimoni, que massa sovint queda eclipsada per la del Llobregat .  
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  02 LES COLÒNIES INDUSTRIALS   
 

2.1.  MARC I  CONTEXT HISTÒRIC  
Les colònies industrials van ser un fenomen molt característic de la industrialització catalana. Un fenomen 
entès com a un fet extraordinari per la gran quantitat i densitat de colònies que es van instal·lar a 
Catalunya, tot i la falta de primeres matèries i fonts d’energia rendibles. Les colònies industrials van calar 
amb força al nostre país i van formar dues grans artèries per l’economia catalana i van permetre la 
urbanització de les valls fluvials ajustant la balança de població amb el litoral.  
 
2.1.1. Antecedents històrics 
El segle XIX va ser una etapa de canvis profunds en l’estructura econòmica per a molts països d’Europa. 
Desprès de la Revolució Francesa del 1789, molts països van fer el pas de societat agrària a societat 
industrial. El creixement de la població, els descobriments científics que es van aplicar a la indústria, 
l’aparició de noves classes socials, la transformació de les antigues comunitats rurals en ciutats i la 
utilització dels capitals obtinguts van fer tota una revolució que va comportar tota una sèrie de canvis 
provocant un gir econòmic, institucionals, social i cultural. 
 
Un d’aquests canvis va ser la introducció de la turbina, una màquina rotativa que transformava l’energia 
cinètica, amb energia mecànica per moure les corretges dels telers. Va ser un gran avenç tecnològic que 
va permetre utilitzar la força que generava l’aigua en la seva baixada natural del curs fluvial i per tant va 
permetre un trasllat de les fàbriques per buscar aquesta energia alternativa en el seu punt més òptim, que 
normalment eren les capçaleres dels rius.  
 
Aquest procés d’assentament industrial va tenir el seu origen a l’Anglaterra del segle XVIII, on les 
fàbriques es van situar vora els rius anglesos allunyats dels nuclis urbans. La colònia com a tal es va 
iniciar en una petita fàbrica al costat d’un riu utilitzant ja la turbina com avenç tecnològic important. 
Aquesta fàbrica va evolucionant fins a constituir un nucli amb una complexitat semblant a la ciutat. Al seu 
voltant van començar a sorgir dotacions bàsiques per als treballadors que arribaven del mateix camp i 
combinaven la feina de la fàbrica amb l’agricultura.   
 
Va ser al segle XIX on les fàbriques van anar evolucionant i aquest creixement va acabar per construir al 
seu voltant edificis al servei de la fàbrica tan per habitatges com per a equipaments. Va ser també el 
segle on paral·lelament, una nova ideologia anomenada socialisme utòpic va començar a introduir-se i va 
acabar  implantant-se també a la indústria i, on per molts va transformar el concepte de nucli industrial a 
colònia industrial. Aquest nou pensament  humanitari-paternalista va acabar preocupant-se per les 
condicions laborals i de vida dels treballadors. Un concepte que podria considerar-se contradictori ja que 
l’objectiu principal era treure el màxim rendiment de producció a les fàbriques. Tot i així, es va començar a 
dotar aquestes fàbriques no només d’habitatges amb certa qualitat sinó d’edificis socials i d’oci, com 
esglésies, zones esportives, teatres, escoles i jardins per tal de fer la vida del treballador més confortable. 
Un dels iniciadors d’aquest corrent va ser Robert Owen, que va aplicar aquests conceptes a la fàbrica 
New Lanark a Escòcia. Owen va comprar-la a l’empresari David Dale i la inaugurar l’any 1785. Aquesta 
colònia industrial situada al riu Clyde va ser un dels exemple més significatius d’aquest model 
d’assentament industrial. Finalment, el que va començar sent una fàbrica al costat d’un riu va acabar sent 
un concepte molt més complex amb vessants socials, econòmiques i urbanístiques, i finalment essent 
colònies industrials. 
 
Aquest fenomen es va estendre per tot Europa on també trobem exemples d’aprofitaments hidràulics per 
a la indústria; és el cas de la zona del Ruhr, a Alemanya, que segueix el model britànic amb l’explotació 
de mines i siderúrgia; a Bèlgica també hi trobem exemples com la ciutat minera de Gran Hornu, 
dissenyada per l’arquitecte Renard. 
 
Anys més tard, Catalunya, a remolc d’Europa, va anar constituint un procés d’industrialització on la 
indústria tèxtil va ser la protagonista i va tenir unes característiques que la vincularen a les economies 
més avançades del continent. 
 
A Catalunya la realitat va ser una altra, els nostres testimonis van ser més tardans i aquests nous 
pensaments es van quedar més en intencions que no en fets. Segons Gràcia Dorel, les colònies van ser 
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edificades per raons tècniques, però van ser les raons socials les que les van fer durar. La patronal en 
resposta als moviments social creats per una població obrera mòbil i reivindicativa  va introduir la 
disciplina a les fàbriques amb els reglaments i d’altra banda va donar-li una allotjament. D’aquesta 
manera es va reforçar la política més paternalista amb el control, sobretot a Catalunya, dels capellans. 
Ens trobem per tant que en realitat, estem parlant d’una estructura feudal a les fàbriques on el patró va 
ser l’amo dels treballadors i no tant un concepte humanitari- paternalista.  
 

 
01 Il·lustració colònia Pons on la posició dels edificis ja mostra una estructura feudal on la torre de l’amo i 
l’església es situen al capdamunt del turó dominant la resta.  
Extreta del llibre Les colònies industrials, catàleg de l’exposició dels 150 anys pàgina 21  
 
2.1.2. Les colònies a Catalunya 
Catalunya es sol presentar com un país industrial, tot i la falta de matèries primeres (cotó, ferro) i de fonts 
d’energia (carbó, petroli), que eren elements bàsics per poder iniciar un procés d’industrialització. En 
comparació amb la península al segle XIX, la intensitat industrial va ser molt més elevada al territori 
català, però si ho comparem amb la resta d’Europa, la diferència d’intensitat industrial i l’expansió en el 
territori va ser molt més reduïda, i en el cas català es va limitar sobretot en el sector del tèxtil.   
 
Tot i les dificultats que va trobar Catalunya per iniciar el procés industrial, segons geògrafs del s.XX els 
catalans es caracteritzen “per una mentalitat creada al s.XVIII i que té un ampli desenrotllament en el s. 
XIX afegint-hi unes virtuts humanes no gens desdenyables, representades per la tenacitat en el treball i 
l’esperit d’estalvi , saberen aprofitar tota aquella sèrie de circumstàncies comercials i de factors naturals i 
humans que assentaren les bases de la indústria catalana durant aquests segles i foren la partida de la 
seva expansió futura” (BOLOS i DEFFONTAINES: 1968). Així, aquest caràcter i aquesta empenta,  tot i 
els diferents entrebancs, fa que a Catalunya s’iniciï aquest fenomen.  
 
Com s'ha mencionat prèviament, la industrialització a Catalunya va ser fonamentalment basada en una 
indústria tèxtil.  En general, i malgrat les dificultats, aquesta empenta i afany de superació es va traslladar 
en una indústria mitjançant petites i mitjanes empreses familiars, que s’iniciaven amb petits capitals 
provinents de beneficis agrícoles i del comerç colonial, i que van créixer amb la reinversió dels guanys. A 
Catalunya, tot i els avenços que s’introduïen i que venien d’Europa, el segle XIX es caracteritza per un 
segle de transició de l’Antic Règim obrint pas cap al liberalisme, al capitalisme i a la societat de classes. 
Aquest canvi va comportar guerres, revoltes i crisis econòmiques que van anar desgastant la població i 
endarrerint el desenvolupament de la indústria. 
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El procés d’industrialització català s’inicia al segle XVIII vinculat a la indústria del cotó i a les fàbriques 
d’indianes1. Aquestes fàbriques eren més modernes ja que havien incorporat les primeres filadores 
mecàniques i es desvinculaven de les restriccions gremials dels tallers artesans. Les fàbriques d’indianes 
van incrementar molt la seva producció produint un canvi molt important pel comerç català, a causa de 
l’obertura del mercat americà  l’any 17782.  Aquesta obertura de comerç a l’exterior va permetre també 
l’entrada d’unes noves primeres matèries així com la exportació de productes catalans. Els mercaders 
van exportar cap a Amèrica productes com vi, aiguardent, fruita seca, indianes, mocadors de seda, paper 
i alguns productes metal·lúrgics. A canvi s’importava sucre, cotó, cacau, cuir i tints. Les exportacions de 
productes com l’aiguardent o els teixits van comportar un gran desenvolupament del litoral català i d’altra 
banda també es va impulsar el desenvolupament interior de Catalunya. La introducció de nous productes 
va suposar un transport de mercaderies cap a l’interior que va assegurar la circulació de camins de difícil 
accés. I d’altra banda, la impulsió de l’interior del principat va ser causada també per la botiga, un centre 
comercial imprescindible on es venien els productes regionals, els estrangers i els colonials. 
 
Durant el primer terç del segle XVIII moltes manufactures catalanes, fins llavors dedicades a la seda o a 
la llana, es van anar passant al cotó vingut d’Amèrica, degut a que l'any 1767 el govern va concedir als 
fabricants l’exempció de drets per a la importació del cotó. Les fàbriques d'indianes només estampaven 
els teixits que importaven de fora, però després van anar abraçant la producció del teixit i la filatura i 
només havien d'importar el cotó. És en aquest període on trobem una primera i important producció 
manufacturera a Catalunya a través de les fàbriques de indianes, amb l’ajuda de mesures proteccionistes 
de l’estat que impedia la importació dels teixits.  
 
Però aquest primer procés industrial va veure’s interromput per la Guerra del Francés (1808-1814). La 
guerra va ser un fre econòmic, per una banda per l’entrada de productes estrangers de baix cost, però 
sobretot per la pèrdua dels mercats colonials. Així, el desenvolupament de la indústria catalana va haver 
d’esperar fins als anys 30 i va haver de fer front a dues limitacions força importants que van condicionar la 
seva evolució: les manques energètiques i la feblesa del mercat espanyol (MORENO: 2011). Per tot això 
la indústria tèxtil va ser un sector que exigia constantment mesures proteccionistes de l’Estat per afrontar 
la forta competència d’uns teixits estrangers més barats. Al 1830 Ferran VII va començar unes reformes 
de caràcter liberal. Aquestes mesures que van liberalitzar el mercat dels forts controls gremials i van 
permetre la mecanització de la industria en diferents empresaris i capitals, així com van poder-se establir 
en diferents ciutats. Això, juntament amb les mesures proteccionistes, va ser aprofitat per la indústria 
catalana que a la tercera dècada del segle XVIII va iniciar el camí cap a la industrialització del principat.  
 
L’empenta definitiva en el tèxtil no va sorgir fins a la introducció de la màquina de vapor, on es va 
desenvolupar una primera etapa industrial a Catalunya situada al litoral. L'any 1832 es va instal·lar a 
Barcelona la primera fàbrica de tot l'Estat espanyol que va utilitzar la màquina de vapor per moure les 
màquines de teixir i filar: El Vapor dels germans Bonaplata. Entre 1844 i 1848, la família Güell va construir 
un altre vapor, El Vapor Vell, a Sants. Des d’allà, les màquines de vapor es van anar difonent per tota la 
costa catalana i van donar lloc al sorgiment de les primeres ciutats industrials. En aquesta etapa industrial 
hi predominava l’energia generada pel carbó, i els nuclis industrials constaven de l’edifici fabril i els 
annexos vinculats al vapor (carbonera, màquina de vapor). Tant el cotó com el carbó arribava per mar i 
per tant, les fàbriques es van situar principalment al Barcelonès  i al Maresme,  pròximes al port de 
Barcelona.  
 
Paral·lelament, a l'interior del territori català, el procés d’industrialització encara era a una altra escala.  Es 
realitzava en petits tallers i les tasques es dividien i distribuïen en domicilis particulars. Així es va crear un 
procés de fabricació del tèxtil per parts i una bona base de coneixements del tèxtil per aquest territori 
rural.  
                                                           
1 Fàbriques que no requerien grans capitals per iniciar-se. Es dedicaven exclusivament a les indianes, teixits de cotó 
vistosament estampats per una cara. El nom els hi ve perquè inicialment provenien de la Índia. 
2 Reial Decret del 2 de febrer de 1778, signat pel rei Carles III on s’obren les portes a la completa liberalització del 
comerç amb Amèrica, tot establint-se la lliure comunicació de tots els ports espanyols, primer amb el Carib i després 
amb tot Amèrica. Això suposava que no tot el comerç amb Amèrica havia de passar pel port de Cadis o de Sevilla, 
sinó que el port de Barcelona podia comerciar directament.  
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A  mitjans del segle XIX aquests importants centres fabrils situats al litoral català havien d’encarar el 
sobre cost excessiu que suposava importar les primeres matèries (carbó o ferro) de l’estranger i a més la 
manca de mercats competitius perquè, d’una banda, el mercat estatal tenia un poder adquisitiu molt baix 
i, de l’altra, la independència d'Amèrica havia comportat la pèrdua del comerç colonial. Tot sumat 
suposava un fre per als empresaris catalans.  
 
Aquesta crisi va provocar que els empresaris catalans iniciessin un nou camí, una possible alternativa: el 
trasllat de la indústria a l’interior del territori. A principis del segle XIX l’aigua, mitjançant uns canvis 
legislatius molt favorables, va convertir-se en un bé públic per a poder ser utilitzat com a energia 
productiva i gratuïta. De cop va començar una competició per a l’obtenció dels salts d’aigua dels rius 
catalans, principalment  al Ter i el Llobregat per ser les valls que tenien sortida natural  amb Barcelona. 
Es va iniciar la transformació industrial de la Catalunya interior  i el fenomen de les colònies industrials. 

 
02 Situació de la indústria cotonera l’any 1861 a Catalunya  
Extreta de l’article de Vicente >Moreno (2001) a la revista Sapiens   
 
Les colònies industrials, definició  
El primer que es planteja és: que és una colònia industrial? 
Segons Rosa Serra, una colònia industrial és un nucli  de poblament industrial situat en zones rurals, són 
un dels fenòmens més característics dels procés d’industrialització de Catalunya, tant pel model 
industrials, empresarial i social que van desenvolupar com perquè han esdevingut un dels trets més 
singulars del paisatge. (SERRA:2000).Com a colònia industrial s’entén una unitat de producció, un poble, 
que es dedica a la indústria i que principalment utilitza energia hidràulica. Per tant no s’entén una colònia 
industrial sense la seva fàbrica al riu (excepte el cas de la colònia Güell). Les colònies dedicades al tèxtil 
són les més importants en nombre i també són les més conegudes i estudiades; són les que defineixen el 
model de colònia industrial a Catalunya (SERRA: 2000). 
 
Segons Jordi Clua les colònies són nuclis de poblament fabril estables i diferenciats de la resta de nuclis 
urbans (CLUA:2004). D’altra banda segons Pere Vall, una colònia industrial neix d’una fàbrica tèxtil que 
aprofita un salt d’aigua del riu per moure màquines  i que amb el temps neix un poble equipat amb 
habitatges i serveis necessaris per a mantenir una població exclusivament  dedicada a la fàbrica. 
(VALL:1999). En canvi Emili Bayón parla de les colònies industrials en termes com fàbriques poble a les 
colònies localitzades al riu o pobles fàbriques per a viles com Manlleu. 
 
Aquests assentaments  en funció de la seva situació  (pendent del terreny,  proximitat al nucli,etc) poden 
siutar-se en recintes tancats, escalonadament, dispersats,etc. No hi ha cap colònia igual, les colònies són 
pobles vius (SERRA:2000). No és el mateix la colònia de principis de segle XIX, que la de finals, ni 
tampoc la colònia de la república que la de la dictadura, estan en constant evolució i transformació.  
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Per tant diferents conceptes ens defineixen la colònia, tots ells parteixen de la fàbrica al riu, i per tant 
l’energia hidràulica com a element comú. D’altra banda tots també tenen com a element comú un espai 
annex, vinculat que complementa la fàbrica. Ja que la colònia és doncs un nucli on no s’ha de perdre de 
vista que l’objectiu principal és treure’n el màxim rendiment econòmic i productiu. Per tant la seva 
morfologia també respon a l’ interès per aconseguir aquest objectiu. 
 
Una segona qüestió és: com és aquest annex, aquest poble equipat que neix dedicat a la fàbrica?  Sobre 
la seva morfologia i tipologia cal destacar l’estudi de Jordi Clua. Segons ell, les colònies industrials són 
recintes caracteritzats per néixer al riu i malgrat la diversitat s’identifiquen tres polaritats; el treball, 
l’espiritual i el residencial (CLUA:1994). Per tant com a definició es podria entendre que té un espai fabril, 
amb la fàbrica i els seus annexos i uns espais per viure, amb uns habitatges on viuen els treballadors i 
amb uns determinats serveis que satisfan les necessitats de la població. A Catalunya trobem 4 tipologies: 
per una banda, la colònia bàsica, formada per l’espai fabril i un nucli d’habitatges molt limitat destinat al 
personal de la fàbrica; la colònia desenvolupada, formada per l’espai fabril i un espai de residència obrera 
que incorpora un edifici simbòlic; la colònia evolucionada, formada per un espai fabril i un espai de 
residència que incorpora els edificis simbòlics i evoluciona al pas del temps; i finalment, la colònia 
integrada, on l’evolució urbana de la colònia es realitza en contacte amb nuclis urbans (CLUA: 2001). El 
tram situat entre Cal Rosal i l’Ametlla de Merola (entre els municipis de Berga i Navàs) és on es reuneix la 
seqüència de colònies industrials més desenvolupades, madures, completes i intenses de Catalunya. 
(CLUA: 2001). 
 
Per tant, aquesta constant transformació i evolució de les colònies industrials fa difícil respondre a la 
pregunta que és una colònia industrial i que és una fàbrica de riu i com és aquest poble equipat que la 
complementa. Les colònies industrials també han estat definides per el tipus de relacions socials i laborals 
que hi havia i això marcava la diferència respecte un recinte industrial o una colònia. Caldria doncs afegir 
en el concepte de la colònia una complexitat afegida com són les situacions socials i on per tant,  la seva 
morfologia també respon a buscar  l’estabilitat i el control de la mà d’obra. Rosa Serra parla de 72 
colònies industrials a Catalunya, però aquest còmput segur que podria modificar-se segons quina és la 
mirada per la complexitat del concepte.  
 
El tercer que es planteja és quan es va iniciar aquest canvi?  
Segons Jordi Nadal, la primera fàbrica de vapor a l’any 1834, va significar el punt de partida de la 
industrialització. I tan bon punt es van detectar els problemes deguts a la manca de carbó, Nadal ja 
considera que aquesta data és l’inici de la seva alternativa en els recursos hidràulics. Si seguim el fil de 
Nadal, es podria establir la data d’incici de les colònies amb la introducció de la turbina a Catalunya i per 
tant la substitució de les rodes hidràuliques de poc rendiment. Aquestes màquines van tenir un paper 
decisiu en el mecanització de la primera indústria a Catalunya  i en van accelerar el trasllat a l’interior 
(NADAL: 1985). A l’any 1858 es té constància que l’empresa Planas, Junoy i Barné de Girona comença a 
fabricar gran quantitat de turbines.  
 
Segons Albert Carreras  a l’any 1841, quan tot just començava el desenvolupament normal de la indústria 
del cotó, i en un context d’escassa mecanització, l’energia hidràulica ja doblava en potència el carbó 
(CARRERAS:1983). Per tant abans del 1858 ja trobem que els rius treballen més que al litoral.   
  
D’altra banda, la primera colònia industrial que es va instal·lar a Catalunya va ser a l’any 1858 a la vora 
del riu Llobregat. Des de llavors, es van instal·lar 72 colònies industrials al Llobregat i al Ter i als seus 
afluents per aprofitar l’aigua com a font d’energia. (SERRA: 2000). La industrialització del territori interior 
de Catalunya no es va iniciar de cop amb les grans colònies industrials. En el cas de Catalunya la 
iniciativa d’obrir una fàbrica no és únicament d’empresaris barcelonins amb grans capitals. El teixit 
industrial rural preexistent de les valls va desembocar també la industrialització. Per tant cal tenir en 
compte, que el fabricant d’interior que provenia de l’artesania, va tenir un paper rellevant ja que 
reorganitza el seu negoci i construeix una fàbrica que esdevindrà  la colònia industrial. ( FERRER : 1987 i 
2005 ). Per tant la industrialització a l’interior s’inicia probablement abans del 1858. 
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És doncs molt difícil establir una data per aquest procés, ja que intervenen molts factors. Tot i així, es va 
prendre com a data  d’inici de les colònies industrials el 1855 amb la primera aprovació de la Llei de les 
colònies agrícoles del 21 de novembre. Aquesta llei va ser el marc legal per iniciar tot aquest procés. Això 
va permetre que l’any 2005 es celebrés l’acte commemoratiu dels 150 anys de les colònies industrials que 
va significar i vol ser un nou inici per aquest patrimoni.  
 
La qüestió sobre el perquè de  la seva aparició i els motius dels trasllat a l’interior del territori és un tema 
àmpliament discutit, i fonamentalment es basa en dos models. La primera tesi per Gracia Dorel-Ferré que 
defensa que la manca de carbó i el sobre cost que suposava importar-lo va iniciar el trasllat de la indústria 
a l’interior. Per tant el trasllat a l’interior va ser per a buscar la font d’energia hidràulica com alternativa 
(DOREL:1992); una font d’energia més barata i que beneficiava a tots els empresaris, fos quina fos la 
seva activitat, ja que els aprofitaments hidràulics estalviaven les importacions del carbó anglès. Encanvi 
Ignasi Terrades defensava que el fet que la mà d’obra fos més barata i l’estalvi del cost energètic per l’ús 
de la força hidràulica dels rius, no justificava els costos socials de la colònia ni tampoc els sobre costos 
del trasllat (transport,etc). Segons Terrades el motiu dels trasllat a l’interior és més aviat per l’estabilitat de 
la mà d’obra i la llunyania dels moviments obrers a les grans ciutats, i per això un particularisme històric. 
(TERRADES:1979) 
 
Cal tenir en compte, que l’energia hidràulica,  tot i ser un motiu principal del trasllat a l’interior, no va ser 
l’opció exclusiva. Cal situar la font d’energia hidràulica en uns rius mediterranis que es caracteritzen per 
ser difícils de governar, moltes vegades secs i torrencials. La opció exclusiva de l’aigua només es va 
poder mantenir els primers anys, entre 1858 i el 1880 (SERRA: 2000). És per això que el carbó seguia 
sent la font d’energia més rendible a nivell productiu. El carbó de qualitat venia d’Anglaterra i el seu 
transport era molt car. Per això la industria catalana va posar molt empeny en trobar carbó al territori. En 
un primer moment es van posar moltes esperances a les capçaleres del riu Llobregat i sobretot del Ter a 
Surroca i Ogassa, però finalment el carbó no tenia la qualitat suficient. Un cop aquestes mines van quedar 
connectades amb les fàbriques a través del ferrocarril, aquestes compraven el carbó quan no disposaven 
d’aigua suficient. Però aquest va acabar essent importat d’Anglaterra. El carbó extret de Surroca i Ogassa 
i els lignits de Berga van començar a extreure’s a finals del segle XIX, però no van solucionar cap 
problema més allà de l’àmbit local o comarcal. Per tant tot i ser un motiu principal del trasllat, el carbó va 
seguir sent una font d’energia per a les fàbriques de l’interior.  
 
D’altra banda, aquestes factories que canvien d’ubicació, de grans ciutats com Barcelona, Vic o Manresa, 
busquen també la mà d’obra més barata amb ganes de treballar i allunyada dels moviments socials de les 
ciutats. Els primers anys, els treballadors de les colònies eren els mateixos pagesos de l’entorn que 
fugien de la misèria dels pobles, i de les dures jornades al camp, amb exigents contractes de masoveria. 
D’altra banda, coneixien el treball del tèxtil per tot el procés preindustrial, però desconeixien el treball a la 
fàbrica. Els empresaris, mitjançant el paternalisme, oferint un habitatge, una escola i una sèrie de serveis, 
van fer molt llaminera la oferta de treballar a la fàbrica. Però darrera d’aquest paternalisme també hi havia 
un fort control sobre els treballadors per aconseguir un rendiment productiu.   
 

   
03 Imatges de la colònia Russiñol on a l’esquerra es veu el canal que porta l’aigua a les turbines i a la dreta la 
xemeneia provinent de l’ús d’energia del carbó  
Fotografies fetes per la pròpia autora l’any 2014 
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Aquesta qüestió sobre els motius és un dels punts més controvertits i probablement cap dels arguments 
és menyspreable i depèn de cada cas, ja que intervenen molts altres factors. Per tant, el trasllat de les 
fàbriques del litoral a l’interior és causat principalment per la manca de primeres matèries i per buscar una 
nova font d’energia, per la mà d’obra barata, local i amb coneixement de la filatura i finalment perquè 
s’acaba construint un recinte on es troba certa pau social i  on l’aïllament permet també un control social 
que és un motiu de consolidació de la colònia. 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest procés de canvi de localització de la indústria va estar 
acompanyat d’un marc legal favorable per la instal·lació de les colònies. La llei d’aigües de 1866, i 
revisada al 1879, que regulava i tramitava les concessions d’aigua destinades a usos industrials, permetia 
utilitzar l’aigua com a font d’energia gratuïta  i eximia l’empresari de pagar impostos de contribució 
industrial per un període de deu anys (Llei 1879 art 221). D’altra banda, la Llei de colònies del 1855, i 
revisada al 1866, on s’establia l’Estatut de colònia (Llei 3 de juny de 1868): aquest estatus, no només 
atorgava molts avantatges als empresaris, com eximir-los d’impostos durant 15 anys, sinó també certs 
privilegis com permís d’armes gratuït, ocupar càrrec públics, evitar el servei militar als seus treballadors, 
entre d’altres. Aquest marc favorable va ser l’impuls per iniciar aquest procés, però tot i així, la realitat de 
la Llei en va ser una altra: de totes les colònies que es va instal·lar a Catalunya, només 35 van obtenir 
l’estatut de colònia (SERRA: 2000). 
 
La formació de les colònies obreres va fomentar l’activitat econòmica del territori interior, però a canvi, els 
municipis existents havien de conviure i adaptar-se a unes entitats de població que cercaven la seva 
autonomia com a estratègia per consolidar el poder, el control social i la influència de l’estament social 
que les va fundar. Això va provocar molts conflictes entre les colònies i els municipis on es situaven.  
Alguns municipis de l’interior, sobretot els més petits, no s’oposaven a la nova colonització industrial del 
seu terme, sinó als desequilibris que suposava l’obtenció d’estatut de colònia (CLUA: 1994).   
 
El com va ser la seva implantació en el territori, Pere Vall va realitzar un estudi sobre el tram entre Cal 
Rosal i l’Ametlla de Merola, i les seves conclusions es poden extrapolar a totes les colònies. La 
singularitat del conjunt no recau només en la freqüència, ja que és un tram de 15 colònies evolucionades 
en 20 km de recorregut fluvial, sinó per la seva qualitat i coherència (VALL: 1999). A nivell urbanístic, la 
conquesta del territori fluvial es centra en un primer moment en la col·locació de la fàbrica per tal 
d’aconseguir un bon salt d’aigua. Les colònies es disposen sense un projecte, i per tant  es col·loquen en 
funció de la rendibilitat de l’aigua. Els empresaris no tenen la visió del producte final, sinó que busquen el 
millor lloc per instal·lar la fàbrica amb una intenció purament empresarial. La urbanització i construcció 
dels serveis bàsics és posterior a l'establiment de la fàbrica i també respon a criteris econòmics. La 
fàbrica busca el millor emplaçament pel salt d’aigua i aquest tendeix a trobar-se en l’estrangulament del 
meandre que forma el riu per tal de concentrar el màxim salt d’aigua. Així, la correspondència entre 
fàbrica-meandre estableix una solució tipus que es repeteix al llarg de la vall, un vincle orgànic existent 
entre colònia i riu, i s’estableix un patró formal (VALL: 1999). És per això que les colònies es van instal·lar 
a les capçaleres del riu aprofitant els bons salts d’aigua que els hi proporcionava el territori i la densitat de 
colònies augmenta en les zones on el riu crea més meandres.  
 

   
04 Colònia meandre Viladomiu nou al riu Llobregat  i la Farga de Bebié al Ter I  
Fotografies extretes de l’enciclopèdia catalana i de la web www.bebie.es  
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Les colònies industrials van patir al segle XX una profunda crisi, sobretot en el sector del tèxtil. Per una 
banda, des de la primera dècada del segle es va accelerar la construcció de centrals hidràuliques i 
companyies hidroelèctriques. D’aquesta manera, cap al 1930, gairebé una quarta part del consum 
d’energia a Catalunya era ja d’origen hidroelèctric. Aquesta electrificació va suposar importants canvis per 
a les colònies industrials, que es van alliberar de la dependència del carbó i de les limitacions de l’energia 
hidràulica. L’electrificació va anar acompanyada de la proliferació de centrals elèctriques a les conques 
dels rius i de la construcció dels primers grans embassaments i de les xarxes de distribució de fluid 
elèctric. L’electricitat va ser segurament una de les causes principals de la crisi del model, ja que no 
tenien sentit els elevats costos de tot el transport de mercaderies cap a zones aïllades quan l’electricitat 
permetia col·locar la fàbrica on es volgués . Per tant, el model de fàbrica de riu i colònia tèxtil avui dia no 
té sentit. Tot i així, l’energia que proporciona el riu encara és preuada per un país amb escassos recursos 
energètics. Desprès d’aquest episodi de crisi industrial es van acoblar generadors d’electricitat a les 
turbines per tal d’obtenir energia elèctrica i vendre-la a les grans xarxes distribuïdores d’electricitat. I per 
altra banda, la indústria tèxtil va seguir fabricant fins al franquisme, on gràcies a les mesures 
proteccionistes al producte nacional van fer que les fàbriques subsistissin una mica més. Però en obrir les 
portes al mercat europeu i sobretot al mercat mundial després del 1975, el producte català no va poder 
competir amb els costos i mica en mica les colònies industrials que encara es mantenien obertes van anar 
tancant.  
 
El procés industrial de les conques fluvials va ser un dels moments de la història catalana més importants 
per la colonització urbanística de l’interior. El Ter i el Llobregat han estat bastament explotats i aprofitats i 
són els rius més treballadors d’Europa. 
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2.2.  PERÍODE POST INDUSTRIAL DE LES COLÒNIES  
Des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del XX, les conques fluvials catalanes van ser explotades 
massivament per la indústria, principalment per les fàbriques que es dedicaven al tèxtil. L’energia 
hidràulica va ser una opció accessible i econòmica per un país amb manca de primeres matèries i on els 
empresaris van veure, en les valls, una oportunitat per construir la seva fàbrica i a demés aïllada de les 
gran ciutats.  Aquest procés d’explotació intensa dels rius va acabar configurant un paisatge singular, 
unes valls denses i homogènies de fàbriques i colònies industrials. Durant aproximadament 150 anys es 
va anar construint aquest paisatge fins a configurar un districte industrial singular.  
 
A mitjans del segle XX aquest procés va arribar al seu sostre. La introducció de l’electricitat, com a nova 
font d’energia, va permetre situar la fàbrica allà on es volia sense necessitat de dependre de l’aigua del 
riu. Per tant, no calia estar tan aïllades, sinó que podien situar-se més pròximes al port o en zones 
industrials pròximes a poblacions. Moltes fàbriques van deixar de funcionar o es van anar abandonant, 
només restaven algunes, sobretot en l’època franquista on interessava aquest aïllament i control. D’altra 
banda les inversions d’aquestes fàbriques sempre van ser privades, la inversió publica va ser inexistent. 
Per tant,  les colònies depenien únicament de l’empenta de l’empresari, i sobretot al 1930 van decréixer 
aquestes inversions, per tant són pocs els casos que renoven maquinària i s’actualitzen. L’abandonament 
de la fàbrica és continu. Les úniques inversions van ser de supervivència i de caire privat. Finalment, 
quan es va acabar la dictadura i els mercats van començar a obrir-se al món sense les mesures 
proteccionistes del franquisme, el tèxtil va entrar en una forta competència i els empresaris catalans no 
van poder suportar els sobre costos. Mica en mica les fàbriques es van apagant.  
 
Quan les fàbriques deixen de funcionar, el que donava identitat al lloc i feia treballar la vall com a sistema 
es perd. La problemàtica sorgeix quan aquestes fàbriques degut a la pèrdua del seu sentit original arriba 
a abandonar-se, a deteriorar-se i quedar-se en el oblit. Una església romànica enmig de la vall pirinenca, 
encara que hagi deixat de fer la seva funció religiosa, a ulls de tothom, s’entén com a patrimoni i com a 
identitat del lloc. Les fàbriques no tenen aquesta visió de patrimoni. No és fins uns anys desprès de la 
instauració de la democràcia al nostre país, entre els anys 80 i 90, quan agents locals comencen a valorar 
aquestes fàbriques com a valor del lloc i com a patrimoni. Allò que va ser es comença a veure com a 
patrimoni. I per tant, es comencen a valorar i a veure’l des d’una altra perspectiva. Diferents estudis 
analitzen la situació de les colònies i ens trobem que aquest mostra uns greus símptomes de debilitat.  
 
Per una banda l’estructura productiva està totalment envellida. Les grans inversions del fabricant van 
decréixer sobretot als anys 30, i a partir d’aquí el declivi va ser continu. La Guerra Civil va ser un cop dur 
per a les fàbriques, però desprès amb el seu proteccionisme durant el franquisme, van tornar a activar-se 
momentàniament algunes d’elles. Tot i així, les inversions eren mínimes amb caràcter de supervivència i 
això va comportar una degradació continuada dels edificis i de la mateixa estructura de la colònia. En 
poques colònies es manté l’activitat industrial, i la inversió és tan limitada que en molts casos no es pot 
invertir en tenir-la actualitzada, i per tant no poden entrar a competir com empreses.  
 
D’altra banda el model industrial mitjançant la colònia, ja no té sentit en l’actualitat. La  introducció de 
l’electricitat fa que les fàbriques es puguin situar a qualsevol punt del territori sense dependre de la 
energia hidràulica, i això fa que la colònia aïllada perdi el sentit.  
 
Un altre símptoma és la manca d’habitants a la colònia per ser sostenible. Al marxar l’activitat, propicia 
l’abandó dels seus habitants . La reducció dels residents fa que la botiga i els altres serveis, tampoc tenen 
raons econòmiques per mantenir-se i també tanquen les seves portes. La feina marxa i la població que 
encara hi viu, queda aïllada i amb manca de comunicació amb els nuclis urbans. D’altra banda les 
fàbriques que encara mantenen activitat, redueixen dràsticament el personal obrer, degut principalment a 
la introducció de noves màquines, que acaben substituint la feina del treballador i això comporta també 
una reducció d’habitants a les colònies. L’electricitat , com a nova font d’energia, també va permetre 
mecanitzar més la indústria reduint-ne els costos, incrementar la demanda i augmentar-ne la producció. 
La falta d’habitants, és una roda, ja que acaba aïllant més a la colònia i als que l’habiten, complicant més 
la seva permanència a la colònia. 
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D’altra banda l’estructura de la propietat es comença a fragmentar en diferents agents. Degut als 
sobrecostos de manteniment, es començar a fragmentar la titularitat de la colònia. El propietari en casos, 
cedeix el vial i els espais públics a l’administració i es ven els pisos als mateixos treballadors. Per tant ens 
trobem amb una gestió compartida on intervenen diferents agents ( associació de veïns, propietaris 
particulars, l’administració local, Diputació i Generalitat). Una situació difícil de gestionar unitàriament per 
al seu manteniment.  En qualsevol cas, cada colònia és diferent en funció del seu propietari, fet que 
encara dificulta més aquesta gestió. Cal afegir que pel que fa l’administració aquesta també s’ha dividit 
les competències. El cas de la colònia Vidal es manté la titularitat sencera dels habitatges, carrers i els 
serveis, excepte la fàbrica que és titular la Fundació Vidal. 
 
Finalment  la proliferació de noves activitats i infraestructures poc sensible amb l’entorn i el medi fa que a 
la vegada siguin  barreres i provoquin una important degradació del medi físic de suport. El turisme 
emergent de muntanya amb segones residències, en aquest període post industrials, va fer que la única 
inversió pública fos per millorar les carreteres. Aquestes millores van ser dirigides cap a una via-canal 
directe entre Barcelona i les muntanyes. Provocant una barrera per les comarques que travessava i un fre 
cap a qualsevol vincle comercial i cultural que havia existit amb l’antiga carretera, a més d’una afectació 
del medi visual. És el cas de la C-16 en el cas del Llobregat i la C-17 en el cas del Ter. D’altra banda, 
s’inicien nous projectes a nivell local, consistents en la  construcció de diferents activitats econòmiques i 
polígons industrials. Unes apostes locals,  gens respectuoses i de poc valor amb el territori que acaben 
malmetent el conjunt patrimonial. Tant en el Ter com en el Llobregat s’inicien activitats extractives d’àrids 
a prop de les colònies i es construeixen nous polígons industrials amb dinàmiques i patrons totalment 
diferents i amb poca sensibilitat amb el patrimoni. L’administració no és sensible a aquest patrimoni i en 
dificulta la seva recuperació. 
 

 
05 Can Guixà de Sant Quirze i Can Tarrés a Torelló a dia d’avui abandonades i en desús.  
Imatges de l’autora any 2014 
 
Davant de totes aquestes debilitats, els residents i els agents locals constitueixen els principals recursos 
per a al protecció d’aquest patrimoni. A Catalunya, a partir dels anys 90 es comencen a fer realitat 
aquestes iniciatives de base local i aquesta revalorització. En primer lloc, les iniciatives són de caràcter 
comunicatiu i de marketing del mateix patrimoni. L’enfoc és de cara el turisme, ja que és un dels vehicles 
d’intercanvi cultural més important i a la vegada una font d’ingressos al territori. Es comencen a 
senyalitzar les colònies i a dissenyar productes vinculats a elles.  
 
Entre altres projectes, el més important és la constitució del Patronat del Parc Fluvial Navàs-Berga a l’any 
1998. Tot i no ser una entitat jurídica, és una entitat que s’implica en el patrimoni industrial des la 
preocupació ciutadana per tal de rehabilitar i recuperar aquest patrimoni cultural. D’aquí es gestionen 
aquestes iniciatives i s’impulsen altres projectes aïllats. Però tot això no és suficient, es necessita la 
implicació de tothom: administració, agents locals, tècnics i habitants per tal d’iniciar un projecte comú per 
al sistema de colònies.  
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2.3.  PARCS PATRIMONIALS, UN NOU PARADIGMA  
En front a aquesta situació, i davant d’una impossible nova industrialització, comença a sortir l’interès per 
posar en valor els recursos patrimonials del lloc. Un patrimoni que deixa de situar-se en grans ciutats i 
grans recintes (museus, monuments..) i on el seu valor rau en l’experiència, en l’esforç de la comunitat i 
en el reconeixement vinculat al territori. És per això que apareix un nou concepte per a definir aquesta 
nova visó del patrimoni. La primera definició la descriu Carl Sauer, un professor de la universitat de 
Berkeley, que el definia com a paisatge cultural. Sauer en el seu llibre Morphoplogy of landscape el 
defineix com: El paisatge cultural és creat per un grup cultural a partir d’un paisatge natural . La cultura és 
l’ agent, l’ àrea natural el medi i e  paisatge cultural és el resultat. (SAUER: 1925). Desprès de tot un segle 
XX de definicions per acotar aquest concepte, no va ser fins l’any 1992, una data significativa, quan el 
Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO va adoptar les revisions als criteris per aquests paisatges 
culturals a la Guia Operativa para la Implementació del Patrimoni Mundial i va incorporar la categoria de 
paisatges culturals. Anteriorment es reconeixia el patrimoni per les seves característiques naturals o 
culturals, però des llavors es decideix impulsar una categoria a part per aquests paisatges. Aquesta 
incorporació va suposar el primer instrument jurídic internacional per identificar, protegir, conservar i 
deixar a les generacions futures els paisatges culturals. Per entendre’ns, el paisatge cultural, és un àmbit 
geogràfic associat a un event, a una activitat o a un personatge amb dimensió històrica, que conté valors 
estètics i culturals. O dit d’una manera menys ortodoxa, però més senzilla y bella, paisatge cultural és la 
petjada del treball sobre el territori, així com un memorial al treballador desconegut (SABATE: 2006a). Per 
tant, trobem paisatges culturals per tot el nostre territori. Tot el patrimoni cultural i natural que ha sorgit de 
la interacció entre l’home i la natura durant segles es podria entendre com un paisatge cultural. Per això si 
ens hi fixem ponts, murs, camins, cases, fàbriques, camps de conreu...  són un reflex d’aquesta petjada 
que deixa l’home i per tant un paisatge cultural.  
 
Tot i que el concepte de paisatge cultural té més d’un segle, segueix sent un tema nou d’investigació. 
L’interés d’aquesta preocupació per acotar el concepte és la conseqüència de la creixent interès per a la 
recuperació d’aquest patrimoni vinculat al territori. El principal instrument de revalorització i revitalització 
dels paisatges culturals és el parc patrimonial. Un projecte pel territori que parteix d’una iniciativa que 
posa èmfasis, respecte la resta,en la identitat del lloc i on el patrimoni i els recursos naturals i culturals 
s’utilitzen per explicar una historia del lloc i dels residents. Una nova generació de plans urbans i 
territorials parteixen de desenvolupar el seu patrimoni, organitzant-lo, contextualitzar la seva aparició i el 
seu significat per tal que formin part del nostre patrimoni cultural i natural i tinguin sentit i funcionalitat en 
l’actualitat. L’aparició d’aquests plans que proposen els parcs patrimonials permeten tornar a situar el 
patrimoni en el temps i l’espai. I per tant, uns instruments que permeten superar un segle XX dedicat a la 
vivenda per endinsar-nos en un segle XXI amb un nou paradigma, els parcs patrimonials. I és que la 
gestió intel·ligent del patrimoni està suposant un dels factors claus per al desenvolupament econòmic, 
perquè atrau turisme i inversions, perquè genera activitat i llocs de treball i fundamentalment perquè 
reforça l’autoestima de la comunitat. (SABATÉ LISTA: 2001) 
 
Els primers en fer realitat aquest projecte patrimonial va ser al EEUU, allà no tenen grans catedrals però 
van ser i són un país molt industrialitzat. I aquest és el seu patrimoni, el que els identifica i els que el fa 
ser com són. El país està ple d’indústria repartida per tot el territori i per les anomenades company town, 
fàbriques també aïllades de grans poblacions. S’oferia feina molt dura i de sol a sol a canvi d’un habitatge 
un plat a taula. Als anys 20 les fàbriques van començar a tancar, i amb elles s‘inicia un procés de 
degradació del patrimoni. Finalment, la gran conscienciació dels residents i el fort nacionalisme i 
patriotisme va fer que s’iniciés una Comissió del Patrimoni de Lowell (anys 60)  on va declarar-lo 
patrimoni i van sol·licitar un projecte per a Lowell. La proposta és ben senzilla, es col·loca un centre 
d’interpretació dins la fàbrica i una sèrie de recorreguts pel recinte i pels canals i s’afegeixen per narrar la 
història de Lowell. A partir d’aquí inversions mínimes i privades inverteixen per estar dins d’un edifici 
emblemàtic i en un recinte d’orgull nacional. Com a través d’una narració que explicar la història i la 
identitat del lloc, pots fer apropar a la gent a un espai abandonat, però de gran valor cultural i històric. 
Lowell s’aixeca d’una altra forma empresarial i turística, un nou motor de futur. Finalment Lowell forma 
part d’un projecte estatal i formant part del National Park Service  com a Lowell Historic National Park 
(1978). 
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A Europa tenim diferents exemples d’aquest parcs patrimonials que estan funcionant amb èxit. És el cas, 
per exemple de l’Emscher Park a Alemanya on l’element vertebrador és l’eix fluvial del riu Emscher que 
va concentrar abans del declivi industrial, la principal zona de producció de carbó i acer del país.  El parc 
es situa entre les ciutats de Meiderich i Hamborg a la conca fluvial del Ruhr. L’àmbit consta d’uns 800km2, 
uns 80km de longitud i una població de 2 milions d’habitants, a més d’una xarxa viària i ferroviària que 
creua el territori. L’any 1983 la conca fluvial va tancar per falta de rendibilitat, deixant un terreny ocupat 
per infraestructures obsoletes, tancades i desconegudes per la majoria dels seus habitants, així com un 
alt grau de contaminació del sòl. Poc desprès, el Govern Federal, a l’any 1989 funda International Building 
Exhibicions (IBA) Emscher Park. Aquest projecte juntament amb els municipis de l’àmbit , el govern 
federal i la població durant 10 anys (1989-1999) recolzen una estructura organitzativa que ha inclòs 
innovadores mirades de planificació i projectes amb la intenció de transformar el territori cultural i 
ambiental. Aquest projecte crea un gran parc territorial implicant a la comunitat amb l’objectiu de restaurar 
un dels paisatges més degradats d’Europa. Tot parteix de la intenció de oferir, a la població que viu allà, 
zones recreatives, esportives culturals, però sempre recuperant la història que els vincula amb el 
patrimoni existent. Actualment és un dels símbols del país i un model del canvi urbà, econòmic, social,  
mediambiental i un dels millors exemples del món de parc patrimonials en funcionament. 
 
Un altre cas més recent és el The Dutch Water line, a Holanda on l’aigua té un paper rellevant i es la 
vertebradora del projecte. La línia d’aigua s’estableix com un anell protector d’ aproximadament 85 km de 
llarg per uns 3-5km d’ample al voltant de les ciutats de Muiden, Utrecht, Vreeswijk i Gorinchem. Els 
holandesos porten lluitant contra l’aigua al llarg de tota la seva història degut a, que bona part del seu 
territori, es troba sota el nivell del mar. Tot i així l’aigua no sempre ha estat el seu enemic, en temps de 
guerres, l’aigua era un aliat i una de les millors defenses nacionals. Els holandesos provocaven 
inundacions utilitzant una de les seves millors armes, la línia d’aigua.  Quan volien inundaven els camins 
com a protecció militar de les ciutats ja que bloquejaven el seu accés. Aquesta línia d’aigua desprès de la 
Segona Guerra Mundial, ja no va tenir cap rol, i va quedar-se en el oblit. Actualment s’ha recuperat com a 
parc inundable i com a element d’orgull dels holandesos, com un símbol del control que tenen sobre 
l’aigua. The Dutch Waterline ofereix avui en dia ofertes turístiques i diferents activitats. Les fortificacions, 
elements d’identitat patrimonial que en resten, s’han plantejat amb diferents objectius i en podem trobar 
que són museus, restaurants reserves naturals, cellers, allotjaments rurals, etc.  El projecte consta de 
diferents programes:  el blau que controla l’aigua per emmagatzematge, el verd com a parcs urbans i 
naturals i el vermell que controla el creixement urbà.  
 
Tornant a Catalunya, nova ser fins a finals dels 90 que van començar les iniciatives per al 
desenvolupament territorial basat en els recursos patrimonials. El primer exemple és el cas del Llobregat, 
on cal destacar l’estudi conjunt entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Massachusetts Institute of 
Technology (SABATE SCHUSTER: 2001). Aquest estudi parteix de la hipòtesis  que el riu Llobregat és 
vertebrador de la Província de Barcelona i que a més, és un dels rius més treballadors d’Europa ja que 
s’intueix que des del seu naixement fins a la seva desembocadura es troba explotat i domesticat des de 
diferents activitats. Un naixement als Pirineus amb l’explotació del carbó, un curs alt ple de fàbriques i 
colònies que utilitzaven l’aigua com a font d’energia, un curs mitja canalitzat amb la sèquia de Manresa 
que primer portava aigua a la ciutat i desprès dóna pas a una fase industrial i un riu que acaba en un delta 
explotat per l’agricultura. Tots aquest recursos que ha deixat el riu  són una oportunitat per un nou 
desenvolupament. No és només una conca fluvial sinó també cultural.  
 
L’estudi pretén conèixer a fons el propi riu i situar-ne a través d’un inventari tots els recursos culturals. 
Finalment es proposa una estructura interpretativa de l’eix del Llobregat en diferents unitat temàtiques 
que recullen tots els recursos cultuals. S’identifiquen 8 unitats temàtiques:  
 

- La ciutat del ciment. Fàbrica Asland en el Clot del Moro 
- La colònia de carbó de Sant Corneli. Mines de Cercs 
- El riu domesticat. Pantà de la Baells 
- Les Colònies industrials 
- La Sèquia de Manresa 
- Excedent agrari a la indústria. La vinya  
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- Els camins del ferro. El ferrocarril. 
- Els canals del Parc Agrari. 

 
Cada  un dels 8 àmbits té llocs d’oportunitat i on s’han de plantejar i inventariar en 8 projectes diferents 
que segueixin cada història i acabin formant part del gran corredor del Llobregat. En l’actualitat no tots els 
projectes s’han desenvolupat, els més avançats són la Colònia de Sant Corneli, el Parc Agrari, la sèquia 
de Manresa i el de les colònies industrials. El cas del Parc de les Colònies industrials del Llobregat és un 
dels exemples més avançats de parc patrimonial a Catalunya, tot i que encara es troba molt allunyat de 
l’objectiu que es busca.  

2.4.  EL PARC DE LES COLÒNIES INDUSTRIALS 
Els primers passos per a la recuperació i preservació del patrimoni industrial, representatius del 
desenvolupament històric de la industrialització a Catalunya es van fer al 1976, amb el Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya. Aquesta iniciativa de l’Associació d’Enginyers, ja s’havia intentat a 
finals del segle passat  però sense fruits pel context històric. Finalment l'any 1982, el Departament de 
Cultura de la Generalitat va assumir el projecte i el 1983 va comprar la fàbrica Aymerich, Amat i Jover , 
antic vapor tèxtil llaner de Terrassa, amb la finalitat de convertir-lo en la seu del museu. El museu va 
començar a explicar la industrialització a Catalunya des d’un catàleg i en un edifici exemplar. Unes 
primeres passes per a la conscienciació d’aquest patrimoni. Però no va ser fins als anys 80-90 que els 
agents locals de les conques fluvials van començar a reclamar el patrimoni industrial en el mateix territori.  
 
 La societat civil i sobretot local amb entusiasme i participació va anar creant microprojectes on a través 
de petites inversions van tirar endavant proteccions al conjunt de les colònies. Mitjançant  cartells 
explicatius, que per una banda expliquen el lloc i per l’altre s’hi pengen fotos de la gent local i de l’entorn 
on s’identifiquen. Aquesta vinculació amb l’entorn fa que no s’accepti qualsevol cosa en aquest patrimoni, 
ja que té un valor. Però faltava més implicació, sobretot per part de l’administració. En molts casos no 
s’ha estat prou eficaç en el control del riu i el seu entorn, i és que pròxims a aquest patrimoni han 
aparegut nous assentaments macro industrials o canteres, malmetent l’entorn immediat ’aquest patrimoni. 
És en aquests casos quan fa falta  un projecte territorial i la implicació de l’administració: cal ordenar el 
territori de colònies. 
 
Aquests microjectes, tot i ser de gran valor per al patrimoni industrial, no va ser fins a principis del segle 
XXI, on es van unir forces i un gran pacte. Per una banda l’any 2004 el que era el Patrona  del Parc 
Fluvial Navàs-Berga es va convertir en un entitat jurídica i com a Consorci del Parc Fluvial de les Colònies 
del Llobregat. I finalment l’any 2005  es va produir un punt d’inflexió amb l’acte de commemoració dels 
150 anys de colònies industrials. En motiu de l’aprovació de la llei del 1855 on es facilitava la creació  i 
l’establiment de les colònies industrials donant exempcions fiscals per aquest aprofitament de territoris 
erms o improductius3. Un seguit de professionals de diferents disciplines van fer un últim intent per a 
protegir aquest patrimoni mitjançant aquest acte, com a forma de difusió del patrimoni. Arrel d’aquest acte 
un seguit de projectes i iniciatives locals posaven en valor el patrimoni, mitjançant petits projectes que 
consistien en la neteja, la senyalització i recuperació puntuals de parts de la colònia i d’altra banda la 
implicació de l’administració. La Generalitat de Catalunya va iniciar el procés legal per tal de coordinar 
possibles accions de reactivació d’aquest patrimoni. Poc desprès, a l’any 2007 es va aprovar finalment el 
Pla Director de les Colònies del Llobregat que assentava les bases per al nou Parc Patrimonial.  
 
A partir d’aquí es comença una nova línia d’intervenció amb objectius i estratègies comuns amb lideratge 
supramunicipals seguint el concepte de parcs patrimonials. Les intervencions que es plantegen no són 
conservacionistes i pretenen ser una fase més en l’evolució de les colònies industrials per tal de fer-les 
sostenibles. Aquest marc legal que protegeix i defineix el parc patrimonial són els Plans Directors, per una 
banda el Pla Director de les Colònies del Llobregat, aprovat l’any 2007,  i el Pla director de les Colònies 
del Ter aprovat l’any 2009. Aquest procés va ser el reconeixement legal a tot aquest procés anterior fet de 
baix cap a dalt. Es van unir directrius forces i il·lusions amb un objectiu comú.  
                                                           
3 La Llei del 21 de novembre de 1855 preveia una urbanització de l’espai rural que es basaria en una nova figura 
jurídica, com era la colònia agrícola, significava l’inici d’un actiu procés de planificació urbana (CLUA: 1994b) 
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06 Cartell de senyalització de la fàbrica Cal Rosal amb el rosari de colònies industrials del Parc Patrimonial de 
les Colònies. Viladomiu Vell des de la via cívica del Parc Patrimonial 
Imatges de l’autora any 2014 
 
El projecte territorial permet tenir una estructura ordenada d’aquest patrimoni i llegir-lo sense confusions. 
En primer lloc es fa un inventari del tot el patrimoni existent amb fitxes d’intervenció. I d’altra banda per tal 
de tenir una estructura ordenada, per tal de llegir el patrimoni s’explica a través d’una narració. Aquesta 
història estructura el projecte amb zones de protecció, de polaritat i una via cívica que uneix tot el territori. 
A cada colònia se li assigna una funció dins d’aquesta narració.  
 
En el PDU del Llobregat es proposen actuacions rendibles d’impuls privat , tutelats i vinculats a la millora 
de la colònia. L’objectiu dels dos Plans Directors Urbanístic és aconseguir una colònia viva i això 
requereix una fàbrica viva (SABATÉ, VALL: 2009). Els dos PDU plantegen uns mateixos objectius, on a 
cada conca es realitzen de forma singular. Però els objectius comuns són:  

-impulsar l’activitat turística 
-promoure l’activitat productiva de qualitat (usos de més valor per fer entendre el privilegi de lloc i 
del patrimoni) 
-preservar i difondre el patrimoni natural i cultural. Donar a conèixer el seu valor per evitar l’oblit 
de l’entorn i el territori 
-creació d’un consorci, ens gestor i un únic organitzador 

 

2.5.  DIAGNOSI  ACTUAL DE LES COLÒNIES  
Quina és la situació actual del Parc de les Colònies 10 anys desprès? Des del punt d’inflexió amb la 
commemoració dels 150 anys de colònies (2005) i des de l’aprovació definitiva del PDU del Parc 
Patrimonial de les colònies del Llobregat l’any 2007 com es troba aquest patrimoni? Arribats en aquest 
punt, es pretén fer una mirada amb cert anàlisi de les colònies industrials incorporades al Parc 
Patrimonial. Partint del principi que una bona gestió intel·ligent del patrimoni està suposant un dels factors 
claus per al desenvolupament econòmic, perquè atrau turisme i inversions, perquè genera activitat i llocs 
de treball i fundamentalment perquè reforça l’autoestima de la comunitat (SABATÉ: 2001), s’analitza si en 
el cas del Parc de les Colònies s’ha aconseguit  aquest principi. 
 
La diagnosi tot i que fa una mirada al Ter, principalment es centra en la situació de les colònies del 
Llobregat. L’anàlisi pretén ser optimista i encoratjadora i per això la visió del Llobregat, però també per la 
implicació dels seus agents locals, perquè va ser el primer projecte en aprovar-se  i el més innovador es 
veu el Llobregat com a exemple més idoni per fer l’anàlisi.  
 
El primer a valorar és l’atracció turística i les possibles inversions econòmiques i per tant en quina situació 
econòmica es troben. Per una banda s’han buscat les visites als museus directament vinculats a les 
colònies industrials. El primer és la colònia Vidal, que tot i no ser un museu en el sentit estricte de la 
paraula ja que és una col·lecció, segons el seu director, forma part de la xarxa de Museus del museu de 
la Ciència i de la Técnica de Terrassa. La colònia Vidal és a dia d’avui el vestigi del patrimoni industrial 
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més actiu i el màxim difusor de propaganda de les colònies industrials a Catalunya. A dia d’avui acull a 
17.600 visites dels quals unes 12.945 visites estan vinculades a grups escolars d’arreu de Catalunya. 
Durant la visita es pot visitar la fàbrica, la turbina i passejar pels carrers de la colònia. L’any 2004 hi 
constaven 15.376 visites de les quals 11.593 eren escolars i per tant desprès de 10 anys l’interès ha 
crescut, sobretot a partir del 2005-2006.4  
 
D’altra banda la Torre de l’Amo de la colònia Viladomiu va ser rehabilitada al 2006 i va obrir les portes el 
mateix any. És un exemple magnífic d’una casa senyorial que havia de ser el centre d’informació turística 
de les colònies i del mateix Consorci del Parc Fluvial, però a dia d’avui es troba totalment tancat i només 
obra els caps de setmana per les visites quan se’n concreten.  
 
També en relació al turisme, s’ha buscat dades sobre les places hoteleres en els comarques del 
Berguedà i del Bages per tal de comprovar si hi ha un augment de la demanda turística. Segons les 
dades de l’IDESCAT entre els anys 2002 -2014 s’ha extret el següent: 
 

ANYS HOTELS CAMPINGS C. RURAL TOTAL 
 establiments places Establ. places Establ. places Establ.  places  
2002 78 2068 18 4302 - - 96 6370 
2003 79 2370 15 3982 - - 95 6352 
2013 79 2517 21 8401 223 836 101 11.751 

 
L’augment de places hoteleres en aquests últims anys és considerable, principalment pels establiments 
vinculats als àmbits més naturals com són els càmpings i les cases rurals. Aquestes xifres no responen a 
un turisme directament vinculat a les colònies ja que l’oferta de les comarques analitzades és molt més 
àmplia i variada. Però si que reflexen un canvi en la visió de la comarca, no com una via de pas, sinó com 
un lloc on parar-se i disfrutar de la natura. I per tant un primer pas a fer més visibles les colònies.  
 

 
07 Espai destinat al teletreball dins la Torre de l’Amo, únic espai que en queda del projecte de la telecolòni@ 
Imatges de l’autora any 2014 
 
En quan a les inversions econòmiques el Consorci del Parc Fluvial era una peça clau per a seduir 
aquestes inversions. Aquest ens que també tenia com a objectius la difusió i la  protecció de les colònies, 
l’any 2013 va deixar d’existir com a tal. És absorbit per turisme de la comarca del Berguedà. Tot i així, 
abans del 2013 el Consorci va fer molta feina, sobretot a través de la seva pàgina web era un punt de 
referència i difusió. Per a la promoció econòmica es va començar a realitzar un catàleg d’espais 
industrials i residencials per a poder gaudir de la informació necessària per promocionar econòmicament 
la zona. Però que finalment no va arribar a funcionar. D’altra banda també va promocionar el teletreball 
formant la telecoloni@5 . Des d'aquests telecentres també es potencia el treball on line, donant suport als 
                                                           
4  Dades facilitades per la Fundació Vidal, adjuntades a l’annex 
5 Els Telecentres de Teletreball són espais de treball que estan repartits per tot el territori de Catalunya amb 
l'objectiu de situar les noves tecnologies a l’abast de les zones rurals i de muntanya, per així contribuir a evitar el 
despoblament i l'aïllament d'aquestes zones, modernitzant i diversificant l’estructura productiva. 
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treballadors i esdevenint un referent tecnològic dels llocs on estan ubicats i per tant potenciant l’espai de 
la colònia. A través del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat es van crear 3 espais de treball per a la 
promoció econòmica del territori. Una seu central a la colònia Pons i dues subseus a l’Ametlla de Merola i 
a Viladomiu Nou. En total  entre la seu i les subseus hi havien disponibles 25 ordinadors per facilitar el 
treball i l’estudi a través d’Internet de totes aquelles empreses, entitats o persones del territori que ho 
necessitessin. Des de la desaparició del Consorci aquet projecte també a desaparegut amb ell, només 
queda un petit espai a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, que al 2016 va tancar. 
 
Amb el tancament del Consorci del Parc Fluvial ja no hi ha un ens aglutinador amb un sentit de mantenir 
la història i el fil conductor del Parc de les Colònies.  Cada Ajuntament va per lliure i per tant les inversions 
van pels interessos dels municipis o dels privats. Tot i que hi ha un marc comú i per tant un únic pla amb 
intencions comunes recollides en el PDU, cadascú inverteix on pot i on interessa i no per un bé més 
general.  
 
L’àmbit del Pla Director inclou nou municipis i 18 colònies i fàbriques de riu. Les primeres subvencions, i 
pràcticament les úniques, que va convocar la Generalitat van ser atorgades a finals del 2007. Molts 
ajuntaments es van acollir. Però quan aquestes ja no es van convocar més, les millores que s’han fet a 
les colònies és en base a microprojectes impulsats pels propis ens municipals i per inversions privades. 
  
En aquesta mirada a l’estat actual del Parc de els Colònies es focalitza l’anàlisi en 5 colònies. Per el seu 
context, el seu entorn o per els agents locals més implicats es poden entendre que són colònies vives o 
es troben en el camí de ser-ho. Cal tenir en compte que tot i que els Ajuntaments són conscients de tot el 
patrimoni que tenen i les oportunitats econòmiques que els hi ofereix, són administracions petites 
(aproximadament 4000 habitants) i per tant amb un pressupost molt ajustat. Un exemple és el cas de Puig 
Reig amb 4123 habitants (anys 2016) i que ha de mantenir 7 colònies (Cal Prat, Colònia Pons, Colònia 
Vidal, l’Ametlla de Merola, Cal Marçal, Cal Riera, Cal Casas). I per tant, es fa molt difícil assumir tota 
aquesta responsabilitat.  
 
La primera colònia a analitzar és l’Ametla de Merola situada al terme municipal de Puig Reig a una 
distància d’uns 8,7km. Aquesta llunyania respecte el nucli urbà i la proximitat al terme municipal veí de 
Navàs a només 1,6km del centre, és el primer conflicte d’interessos.  L’Ametlla de Merola és el cas 
paradigmàtic de la colònia viva. La fàbrica mai va deixar de treballar i la seva població es troba 
absolutament vinculada a la colònia i amb prou força com per reclamar la continuat del seu teatre i les 
reformes necessàries a la via pública. Té una forta base social que a més està ben organitzada. 
L’ajuntament de Puig Reig va presentar el projecte de la rehabilitació del teatre de l’Ametlla de Merola. Un 
espai  centenari i amb una forta reivindicació veïnal per al seu reconeixement. Encara avui acull els 
Pastorets. L’Ametlla de Merola té una característica que podria marcar també una diferència respecte les 
altres colònies i és que bona part dels seus edificis són cases, i no pisos petits, fet que la seva 
recuperació o manteniment ha estat més atractiva per retenir a la gent i que es mantingués al poble.   
 
La colònia Cal Pons, avui dia absorbida per el nucli de Puig Reig, té molts elements que la fan una 
colònia viva. La  fàbrica tanca l’any 1992, amb el seu tancament el conjunt de la colònia (excepte la 
turbina) va ser embargat. Mitjançant una subhasta pública el anys 90 l’Ajuntament va adquirir bona part 
dels espais com  l’església, la Torre Nova, el convent, l’escola, el teatre i una nau industrial. La colònia 
Pons, en l’actualitat es situa a la part sud del poble de Puig-Reig. I això té avantatges en quan a 
comunicacions. Al buit urbà entre la colònia i el poble hi ha un barri de cases aïllades que des del 2005 va 
creixent i poblant-se. També la seva situació ha facilitat la incorporació i l’activació d’alguns dels seus 
equipaments que formen part de la població de Puig-Reig. L’església és un dels edificis simbòlics del 
patrimoni industrial més importants de Catalunya. En l’actualitat és un dels centres d’interpretació del Parc 
Patrimonial de les Colònies i és també un museu. A Cal Pons s’han fet diferents intervencions, com la 
rehabilitació dels dipòsits vells de l’aigua, la rehabilitació de l’antiga escola convertida a dia d’avui en un 
alberg, s’han fet rehabilitacions puntuals als murs de pedra d’una de les naus, s’ha senyalitzat l’entrada i 
l’accés nord de la colònia.  
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Cal Rosal, colònia Porta i límit  del parc Patrimonial manté un dels mercats més importants, el mercat del 
bolet. Des de l’Ajuntament de Berga tot i que el 80% de la colònia que està en el seu terme és de 
propietat privada, s’han pogut millorar bona part dels carrers i els vials públics. D’altra banda l’accés que 
és d’un altre municipi també s’ha fet millores importants situant una rotonda i un nou accés des de la nova 
autovia C-16  per tal de tenir una accés al mercat. El front de façana al mercat, s’ha fet una rehabilitació 
integral a les façanes i als balcons dels edificis. A Cal Rosal es troba l’associació cultural Konvent, que 
promou l’art i la cultura. El seu projecte es va iniciar l’any 2005 i la seva aposta per un projecte 
autosuficient de llibertat artística i sobretot amb la intenció de promoure els artistes de la zona no ha parat 
de créixer des d’aleshores. Konvent segons ells, s’ha consolidat com a col·lectiu articulador i integrador 
de projectes multidisciplinaris a les comarques d’interior, amb un impacte de ressò en tot l’àmbit català. 
Les directrius del col·lectiu ha fet la confluència amb la producció de projectes i coproduccions de 
diferents festivals, donant solidesa i empenta a les propostes existents. D’aquesta manera l’àmbit 
d’actuació i el públic és cada vegada més nombrós, fet que repercuteix directament amb la regeneració i 
manteniment d’artistes i creadors comarcals. 
 

         
08 Comparativa de la colònia Cal Rosal entre els anys 2005-2015 amb la millora dels accessos.  
Ortofoto de l’any 2005 i ANY 2015 extrets de l’Institut Cartogràfic de Catalunya  
 
D’altra banda la colònia Vidal és la colònia museu per excel·lència. És de les poques colònies que ha 
mantingut la titularitat completa de tots els terrenys. En l’actualitat, una empresa privada va comprar tots 
els terrenys exceptuant la fàbrica i la turbina. La intenció d’aquesta empresa privada era construir una 
ciutat de vacances per a gent gran en un espai idíl·lic i carregat d’història Aquest projecte es troba 
actualment paralitzat i la fundació Vidal s’encarrega de gestionar la resta d’espais de la colònia com a 
museu. Per això no tot és visitable. La colònia Vidal, no és una colònia viva, és una colònia museu. 
Només hi viuen 60 persones. És la colònia per excel·lència de cara a l’atracció turística, és un exemple 
modèlic de les colònies industrials ja que per una banda resta pràcticament intacta i la titularitat segueix 
sent dels mateixos Vidal. Escoles d’arreu de Catalunya ja incorporen com una visita obligada durant el 
transcurs de l’escolaritat.  D’altra banda l’estació del ferrocarril situada a l’accés de la colònia, que pretén 
ser l’entrada a les colònies del Berguedà així com un punt d’informació es va rehabilitar a l’any 2004, però 
en l’actualitat la manca de pressupost per a mantenir el personal, ha fet que es trobi tancada i en situació 
d’abandó.  
 
Finalment la colònia Viladomiu Nou, situada a Gironella té com  a referent més important i actiu la 
rehabilitació de la Torre de l’Amo que l’ha transformat en el Centre d’Interpretació dedicat a explicar una 
part de la història i del patrimoni del conjunt de les colònies tèxtils del Llobregat. És el centre des d'on 
s'inicien algunes rutes per conèixer el patrimoni industrial, natural i immaterial de les colònies. Podríem dir 
que fa la funció de porta a les colònies industrials i per tant d'oficina de turisme. A dia d’avui la Torre es 
troba tancada i només fa aquestes funcions en cap de setmana o en visites concertades. La Torre de 
l’Amo és propietat de l’Ajuntament, malgrat aquesta situació, aquests últims anys han tingut diferents 
incitatives per donar-li un altre ús. Partint de la idea de la descentralització, la recerca d’un nou espai 
diferent, de gran valor i  per tal de donar a conèixer i posar en valor els espais industrials del municipi, 
aquest estiu s’ha instal·lat una fira de música, gastronomia i artesania. Els jardins de la torre de l’Amo han 
acollit amb èxit aquesta nova activitat, que tot i que no es centra en el  reconeixement industrial dóna 
valor al lloc i el dóna a conèixer. D’altra banda l’itinerari entre Viladomiu Vell i Viladomiu ha estat 
senyalitzat i complementat amb dibuixos dels nens de la zona. Aquest tram de la ruta de les colònies es 
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troba en molt bon estat i és un recorregut molt transitat, sobretot els caps de setmana. Viladomiu Nou, 
sembla que és una colònia que tot i el seu aïllament es veuen alguns símptomes de recuperació i 
activació. L’església encara funciona i fa misses els diumenges i els dies festius. D’altra banda consta de 
diferents associacions o agrupacions veïnals. Són ben actius l’associació de veïns de Viladomiu Nou, 
també el club de petanca de Viladomiu Nou, i també hi ha el Grup de Grallers Miu Miu 9. D’altra banda la 
colònia té una escola bressol, una botigues (calçat de muntanya), una perruqueria i un estudi 
d’arquitectura (Escalímetre). A part dels que ja hem mencionat, s’ha millorat l’accés per carretera amb el 
nucli Gironella. I s’han rehabilitat antics  pisos de la mateixa colònia, així com s’ha construït un nou edifici 
d’habitatges.  
 

  

09 Imatges de Viladomiu Nou en l’actualitat. Carrer entre els blocs d’habitatges, senyalització amb dibuixos de 
nens de la comarca situat el en camí entre Viladomiu Nou i Vell, i pont que creua el riu al seu pas per Viladomiu 
Vell  
Imatges de l’autora any 2014 
 
Aquests  5 exemples són les mostres d’activació i de bons o mitjans resultats desprès de 10 amys. La 
resta de colònies són molt pocs els símptomes d’activació. En molts casos els Ajuntaments es limiten a 
intervencions mínimes a la via pública per tal que els habitants que encara hi viuen pugin tenir carrers 
il·luminats i accessibles.  
 

  
10 Millores en els espais públics (pavimentació carrers,  enllumenat, mobiliari urbà ) a Cal Prat (esquerra) i cal 
Rosal (dreta) 
Imatges de l’autora any 2014 
 
D’altra banda la via cívica que uneix el rosari de colònies i fa de nexe d’unió, l’anomenada ruta de les 
colònies des de l’any  2014 ja no té cap intervenció ni manteniment enfocat a la industrialització. És 
simplement un petit recorregut de la xarxa de camins de Catalunya. No consta cap senyalització 
específica. Si fas el seu recorregut  no identifiques cap colònia, tan sols a Cal Rosal hi ha una 
senyalització  i en casos si desconeixes l’entorn no saps que creuant el pont arribes a una gran colònia. A 
més en molts dels seus trams es fa molt complicat accedir-hi per la falta de manteniment. El 2014 dues 
persones assumien el manteniment dels 200km aproximadament que té. El nexe d’unió de les colònies i 
probablement l’element vertebrador del turisme es troba totalment abandonat i mal senyalitzat. 
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11 Imatges de la ruta de les colònies en trams accessibles, i d’altres envaïts per la vegetació. 
Imatges de l’autora any 2014 
 
En el cas de les colònies del Ter, la situació encara és més complicada. Mai es va arribar a constituir un 
ens gestor que promocionés aquest patrimoni i impulses les iniciatives necessàries. La gestió es porta 
des de dos ens diferents, l’Alba Ter, més dedicat a l’ecologia i a la part natural del riu i per altre banda el 
Museu Industrial del Ter, tot i ser un museu local,  ha intentat tenir unes iniciatives industrials més 
territorials. L’Alba Ter, és el promotor de la Ruta del Ter, una recorregut que va des del naixement del riu 
fins a la seva desembocadura. En el seu recorregut s’inclouen diferents itineraris temàtics, entre els quals 
es troba l’itinerari de les colònies industrials. Tots dos ens, moltes vegades xoquen en els seus 
interessos, com és el cas de les rescloses. Per al funcionament natural del riu són unes barreres molt 
importants encanvi per a la industria són patrimoni a conservar. Aquest conflictes fan que moltes vegades 
en surti perjudicada la indústria ja que en l’àmbit del Ter encara pesa més la protecció del medi natural..  
Tot i així, els esforços tenen el seu resultat, i en el cas de la resclosa del canal industrial s’ha pogut fer 
una rampa natural a l’altra banda de la llera del riu, aconseguint trencar aquesta barrera natural i mantenir 
la resclosa intacta.  
 
Al Ter, hi ha una peça única i de importància nacional que és el canal industrial de Manlleu. Aquesta peça 
ja ha desenvolupat tot un itinerari des de Ca l’Escolà i més amunt fins a la devesa i es recullen tots els 
vestigis del patrimoni industrial a més de sumar-s’hi altres espais públics com parcs, quioscos, etc. El 
canal industrial de Manlleu és tot un èxit tant per la gent que el visita, com per la gent que el viu dia a dia. 
 
En el cas de les colònies, si agafem com exemple la colònia Borgonyà, és la colònia més activa del Ter. 
Es troba ben comunicada i poblada fet que la manté com a colònia viva. L’any 2006 es va inaugurar el 
Centre d’interpretació a l’antiga escola bressol que en l’actualitat és un casal d’avis, des de llavors es 
realitzen visites guiades a la colònia i fins hi tot es pot visitar una de les cases dels treballadors. L’any 
2008 es va restaurar la xemeneia de la fàbrica, l’any 2010 es va senyalitzar la colònia amb uns cartells a 
l’entrada com a punt de referència i explicatiu de tota la colònia. Finalment l’any 2013 la colònia es va 
declarar Bé d’Interès Cultural Nacional. Actualment hi ha en projecte la rehabilitació de la casa del Metge 
com a nou centre d’interpretació ja que la seva ubicació permet un millor funcionament de les visites i 
d’altra banda la recuperació d’un element patrimonial únic. La fàbrica no té cap activitat a l’interior, però la 
colònia es troba totalment habitada. El teatre segueix funcionant i Borgonyà té una forta associació de 
veïns.  
 
Pel que fa al turisme al Ter, el museu del Ter ofereix diferents visites al territori per a poder entendre la 
industrialització del riu. La visita més coneguda i més sol·licitada és la de la Colònia Borgonyà, que l’any 
2013 hi van haver 1471 visites. La visita a la colònia Rusiñol, que es van iniciar l’any 2011, van arribar a 
visitar-la 414 durant l’any 2013. En el cas del Museu industrial del Ter de l’any 2005, va començar amb 
18593 visites i l’any 2013 com a Museu del Ter l’han visitat 18779. Tot i que  la xifra és molt semblant, la 
situació de crisi actual del mateix museu, no reflexa que entre els anys 2009-2011 es van arribar a 
aconseguir unes 30.000 visites anuals. 
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12 Senyalitzacions instal·lades a la Colònia Borgonya com a punt d’informació  i de trobada, fins a la 
rehabilitació de la casa del metge (esquerre) Màquina de l’empresa Planas  de Girona que encara està a la 
colònia Russiñol i que es pot visitar i veure funcionar (dreta)  
Imatges de l’autora any 2015 
 
La resta de colònies del Ter es troben en una situació d’abandó important. Moltes actuacions es troben en 
projectes de millora , però no acaben d’activar-se. És el cas del projecte per a la biblioteca municipals a la 
fàbrica la Blava a Roda de Ter.  O bé la rehabilitació de la casa de les monges de Vila Seca com a centre 
d’interpretació . 
 
Una primera conclusió personal:  
Aquest nou paradigma sobre els projectes territorials, els Parc de les Colònies industrials, el Parc 
Patrimonials i fluvial del Ter, el The Dutch WaterLine, l’Emscher Park o Lowell National Park tenen en 
comú que situen el paisatge cultural en el centre del projecte, però no com a paisatge congelat sinó com a 
paisatge que evoluciona. Un paisatge que no és un simple suport sinó que és l’element d’evolució. Tots 
els projectes són atents al codi genètic de cada territori, és una forma de trobar un camí cap a un futur de 
respecte a la memòria i a la identitat del mateix , sense caure en la globalització actual. El cas de 
l’Emscher Park és l’exemple d’èxit absolut que fins hi tot ha superat la idea originaria. El projecte ha 
concentrat tota l’empenta política i financera, ha estat un aglutinador d’experiències tant de la gent local, 
com dels tècnics. I sobretot el que ha aconseguit és generar una cultura transversal entre municipis. S’ha 
convertit en un símbol del passat i en un orgull del futur on tothom posa el seu granet de sorra. És un 
exemple com la planificació urbana del parc patrimonial és un canvi urbà, econòmic, social i 
mediambiental. 
 
En el cas del Parc Patrimonial de les Colònies del Llobregat, la celebració dels 150 anys de les colònies 
industrials va ser una remuntada molt important. Tècnics, polítics i agents locals tots hi estaven implicats, 
però després de 10 anys s’ha perdut aquella força i la intenció.  
 
El projecte tècnic hi és, existeix un marc legal amb unes directrius i unes intencions clares. El Pla Director 
de les Colònies va ser un gran avenç. Tenim les colònies ordenades i ens situa a tots i ens marca un 
camí, segurament d’èxit. 
 
La implicació dels agents locals és indubtable, s’ha avançat molt en la educació i en el coneixement de 
les colònies industrials, tan a nivell local com a nivell de Catalunya. Les colònies s’entenen ja com a 
sistema com a conjunt patrimonial i no com a elements aïllats i això els fa agafar molta més força. Milers 
d’escoles d’arreu ja incorporen en els seus programes visites escolars a les mateixes colònies, i no 
només escoles de les comarques on estan situades. D’altra banda també trobem les colònies com a taló 
de moltes gravacions que ja veuen aquests espais com a gran valor. Per tant el projecte social no ha 
parat, segueix construint-se. I ha de seguir creixent. 
 
Però falta un peu al tamboret. El projecte polític i financer s’ha deixat guardat en un calaix. L’aprovació del 
Pla Director del Llobregat va ser al 2005 i el del Ter al 2010. Tots dos van aprovar-se just a l’inici d’una 
crisi econòmica molt important que va frenar qualsevol inversió en àmbit cultural. A mesura que han 
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passat els anys tot i que la proposta és un benefici econòmic, la manca de voluntat política fa que no 
s’avanci. A diferència d’Alemanya, on l’èxit de l‘Emscher Parc ha concertat els esforços de totes les parts i 
el seu èxit a superar les expectatives, aquí som una nació sense estat i això probablement és un 
problema alhora de implicar-se o  invertir en un territori.  
 
Cal tenir en compte que les colònies per mantenir-se han d’estar vives, i cap millora ha estat destinada a 
la densificació de les colònies. Tan sols millores en els accessos i el transport públic. D’altra banda la 
forta crisis ha fet que les inversions privades en millores de pisos o noves promocions no fossin una 
aposta immediata. Tot això ha frenat un desenvolupament del projecte tècnic i les colònies es troben 
estancades.  D’altra banda la falta d’habitants per fer rendible el comerç a la colònia, els seus habitants ja 
tenen uns altres hàbits com els pot tenir algú de Barcelona. Al segle XX tots tenim cotxes i anem als 
grans centres comercials. A les colònies també hi ha aquest ritme de vida. Per tant el model de la botiga, 
és probablement un model antic. La manca de tots aquests serveis ha fet que la gent agafés hàbits, que 
no necessariament fan imprescindibles els comerços a les colònies . 
 
Tot i que no avancem com hauríem, sembla ser que tampoc anem enrere. Com s’ha pogut veure 
s’avança molt a poc a poc, amb microprojectes que van millorant i transformant parts d’aquest projecte 
comú. Cal que hi hagi concordança entre els tres peus del tamboret, la implicació política, la tècnica i la 
local per tal que el parc segueixi reescrivint la seva història. Encara estem lluny d’assolir l’augment de 
població necessari a les colònies, el nivell d’igualtat entre nucli i colònia en quan a serveis però es 
detecten millores i noves activitats sobretot a Viladomiu Nou, Cal Pons i l’Ametlla de Merola i  Borgonyà. 
Sembla que hi hagi una selecció natural a les colònies que s’han de mantenir o invertir . Ja que no totes 
podran sobreviure.  
 
És urgent doncs recuperar aquella força i aquella intenció per tal que la societat civil prengui posició i 
demani mesures d’actuació sobretot polítiques per treure el projecte tècnic del calaix i donar-li una 
empenta. 
 
Una primera interpretació i una possible pista ens la donen les xifres de l’IDESCAT en relació al turisme. 
Segons la interpretació donada l’augment de turisme a les comarques del Berguedà i del Bages aquests 
últims anys podria venir  a través del contacte amb la natura. I per això un primer pas seria focalitzar els 
esforços en la ruta de les colònies. El seu bon manteniment per un accés còmode i transitable, la 
senyalització i la informació de les colònies és un primer pas per fer-les més visibles i que la gent sigui 
més conscient dels seu valor i per a defensar-les.  
 
En el cas del Ter, aquest es troba molt vinculat a temes més naturals i mediambientals i per tant té una 
font important d’atracció turística mitjançant el GR del recorregut del riu Ter, i per tant la inversió és 
sobretot en senyalització.  
 

 
13 Panoràmica de la colònia Guixaró, des de la ruta de es colònies del parc Patrimonial. Una bona manera de 
conèixer-les  
Imatges de l’autora any 2014 
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EL TER, UN CAS D’ESTUDI  
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2.6.  DE LES LLOSSES A RODA DE TER  
El fenomen de la industrialització a Catalunya van ser  les colònies industrials i al riu Llobregat les 
colònies són més completes, més monumentals i de majors dimensions. La industrialització del Ter va 
quedar  eclipsada per la del Llobregat. Al Llobregat es combinava la producció de fil i del teixit, mentre 
que al Ter només es filava. El Ter ha quedat en un segon terme. Però tot i trobar-se més allunyat i més 
mal comunicat amb el gran port de Barcelona només en el Ter i el Freser es van arribar a concentrar 29 
colònies desenvolupades, 33 fàbriques de riu, una munió de fàbriques urbanes i un important 
emplaçament miner (BAYON: 2005). D’altra banda és significatiu el fet que va ser a la vall del Ter on el 
procés preindustrial es va iniciar abans que en altres rius catalans. Cap al 1840, dècades abans del 
Llobregat, ja trobem poblacions que comencen aquest procés industrial que col·locava les bases del gran 
sistema industrial que en sorgiria (BAYON 2008). És d'especial interès la particularitat que en el Ter 
s’iniciï aquest procés industrial al 1840, on a Barcelona ja hi havia les primeres fàbriques amb màquina de 
vapor i les primeres ciutats industrials en marxa.  
 
2.6.1 Un ‘estranyíssim viratge’ com a límit territorial 
El Ter és una de les conques fluvials més importants de Catalunya amb prop de 3.010 km² de superfície i 
amb un recorregut de 208 quilòmetres. Neix a uns 2400m a Ulldeter (Setcases) i desemboca les seves 
aigües a l’Estartit.  
 
El riu recórrer els Pirineus de nord a sud fins que arriba a Sant Pau de Seguries on fa un gir cap al sud-
oest. Un primer tram caracteritzat per un fort relleu on la capçalera del riu es troba a alçades entre 2000-
3000m (Puigmal 2910m). Un cop el riu arriba aproximadament a Setcases i fins a Sant Pau de Seguries, 
la vall, tot i seguir sent molt estreta, acull un relleu més moderat amb uns 1000-1500 m de diferència entre 
la carena i el riu. Des de Sant Pau fins a Ripoll el riu recórrer una vall on la força del riu segueix sent la 
protagonista però la vall no és tan encaixonada. La diferència del relleu no és tan important sobretot per la 
part sud, on trobem un desnivell entre 800-1000m respecte els 800-1600m de la cara nord. En aquest 
tram el desnivell de les lleres del riu són més suaus, fet que permet explotar aquest territori 
econòmicament amb més facilitat.  
 
A Ripoll el Ter torna a canviar de direcció quan s’uneix amb el Freser, un riu que arriba amb força per la 
seva abrupta vall. El riu baixa de nord a sud i s’encaixona en travessar la Serra de Milany. Enrere queden 
els forts relleus del Pirineu, i un cop supera la Serra de Milany, s’obra cap a la plana ausetana. En un 
primer moment el riu serpenteja la vall amb petits meandres on els desnivells són d’entre 600-1000m. És 
a les proximitats de Torelló on el riu comença a formar meandres de considerable dimensió i on la plana 
s’estén i les lleres tenen un pendent molt suau. Quan el riu arriba a Sant Hipòlit, el seu sentit torna a 
canviar i gira cap a Manlleu, evitant la Plana de Vic, direcció oest-est cap la Serralada Transversal amb 
l’Altiplà de Collsacabra i la Serralada Prelitoral amb el Massís de les Guilleries. Un cop el riu supera el fort 
relleu d’uns 500m de desnivell i deixa enrere les dues serralades entra a la plana gironina. Els pendents 
del riu es suavitzen i el riu només és explotat principalment per a l’agricultura a excepció de la fàbriques 
Bonmatí, al Ter, i Dusol i Majem a l’afluent del riu Brugent. A partir d’aquí el riu rodeja el Massís de les 
Gavarres per la part nord i arriba definitivament a la plana de l’Empordà on finalment desemboca les 
seves aigües al mar entre el massís del Montgrí i les Muntanyes de Begur.  
 
Generalment, els rius tenen un sentit i una direcció clars i definits. El Ter, no. El seu curs dibuixa un 
curiosíssim angle recte (...) És a la Plana de Vic- a Manlleu, exactament- on es produeix aquest 
estranyíssim viratge. (...) arriba un moment que el riu, fatigat de treballar per la indústria i dels 
engavanyaments que el fet implica, vol canviar d’ofici i dedicar-se a l’agricultura i concretament al regadiu. 
Sembla, en efecte, que després d’haver passat la joventut treballant com un negre vol penetrar en un 
paisatge més bucòlic, més saludable i tranquil, i així se’n va cap a Girona esperant trobar-hi una gent més 
contemplativa (...). En tot cas, el Ter és un gran treballador, un riu modèlic que els pares podrien 
presentar a les seves criatures perquè prenguessin exemple (PLA: 1967). 
 
De tot aquest recorregut fluvial, descrit morfològicament o més literari, només una part del riu és apta per 
a la industrialització, i el mateix escriptor Josep Pla, gran coneixedor del territori, descriu aquest límit com 
l’estranyíssim viratge. El Ter es va convertir en un riu treballador, però el fet que el riu desvií el seu curs  
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cap a Manlleu, marca un límit territorial de la indústria. El massís de les Guilleries és un límit que marca 
que el què passava a banda i banda del Ter en el seu curs alt o baix és molt diferent.  El curs alt per tant 
té unes característiques que van permetre instal·lar fàbriques que amb poc recorregut fluvial obtinguessin 
un bon rendiment. 
 
La font d’energia que buscaven les fàbriques que es van traslladar a l’interior era la força de l’aigua dels 
rius, i aquesta depenia del salt d’aigua però també de la quantitat d’aigua. La vall del Ter es podria 
caracteritzar a grans trets pel clima mediterrani on la característica principal és la pluviositat. L’àrea 
temperada dels climes mediterranis es caracteritza per tenir una pluviositat abundant i irregular durant tot 
l’any, amb dèficits hídrics durant la part càlida de l’any i abundància a la tardor i primavera. Aquesta 
situació tan irregular dels rius amb cabals variables provocava molts desperfectes en les infraestructures 
existents. Durant el període industrial (1824-1964)  eren habituals les riuades que fins i tot en ocasions 
van destrossar ponts, fàbriques i habitatges, paralitzant les produccions. També eren habituals els dèficits 
d’energia en èpoques de sequera. Tot i així, el riu Ter és un dels rius més cabalosos de Catalunya i tot i 
tenir dèficits hídrics importants, aportava energia a les fàbriques. A causa de les possibilitats reduïdes 
dels cursos d’aigua, les instal·lacions i les empreses eren mitjanes o petites, i no es podien engrandir 
d’altra manera que multiplicant-les. 
 
 
Aquesta irregularitat del riu va fer que els empresaris es plantegessin introduir l’ús d’una energia 
alternativa, el carbó. En el subsòl de la vall del Ter es va localitzar la hulla, on a principis del segle XIX ja 
es tenia constància de l’existència d’aquest material a prop d’Ogassa, a la capçalera del riu.  En un primer 
moment es va considerar una primera matèria de qualitat, fet que va impulsar ràpidament que molts 
empresaris s’interessessin per la vall del Ter. Les grans companyies mineres van començar l'explotació 
de les mines l'any 1838 i, aquesta es va allargar fins que el 1967, es va tancar l'última mina, la Dolça.  
 
D’altra banda, el relleu de la seva conca en el tram alt, permetia uns salts d’aigua prou importants com 
perquè s’instal·lessin grans colònies que requerien de més potència. A més, el riu va permetre una gran 
concentració de salts d’aigua per la seva geometria formant diferents meandres i per tant una gran 
densitat de fàbriques.  
 
Finalment, una altra característica que va permetre la vall del Ter com a cas d’estudi va ser l’eix de 
comunicacions amb el riu Congost.  
 
En llenguatge, podríem dir que el Ter, trobant-se que no podia sortir cap al Vallès, desvià el seu curs i 
cercà una sortida pel congost que serveix de límit septentrional a les Guilleries i fugí, amb la seva elegant 
fantasia, cap a les terres gironines (PLA :1971). 
 

 
14 Imatges del riu Ter, a l’any 2008 durant la forta sequera a la zona del pantà de Sau, i al pont de Manlleu a l’any 
1940 desprès dels forts aiguats.  
Imatges extretes del diari el nacional.cat el dia 13/04/2009 i del llibre 110 anys de la ciutat de Manlleu  
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Per tant, tot i que el Ter no connecta directament amb Barcelona, el territori permet una via de 
comunicació molt important mitjançant la vall del riu Congost. El Ter uneix doncs, el Pirineu amb la plana 
de Vic i per altra banda el riu Congost connecta la plana de Vic amb el Vallès i Barcelona. A causa 
d’aquest eix Ter-Congost, la facilitat de comunicacions amb la costa configura un dels eixos més 
importants de Catalunya. La industrialització va saber aprofitar-se’n i el va convertir en l'eix principal de 
transport de les primeres matèries des del port de Barcelona, així com els productes manufacturats cap al 
mateix port. Al 1856 es va fer un projecte per col·locar un ferrocarril que donés servei a les indústries 
col·locades al curs del riu Ter. Aquest projecte realitzat per Ildefons Cerdà unia, amb el tren, la ciutat de 
Granollers per Vic i Ripoll amb Sant Joan de les Abadesses i les Mines de Surroca a Ogassa. L’any 1880 
el tren va arribar a les mines i aquest eix va ser fonamental per a la consolidació de les fàbriques i les 
colònies del riu Ter. 
 
2.6.2. Els meandres del Ter 
El curs alt del riu Ter té unes característiques que el fan particular i idoni per a la instal·lació de les 
fàbriques. Consta en el seu curs alt de desnivell suficient per poder fer un salt d’aigua en pocs km de 
recorregut fluvial, consta d’una via de pas directe amb el port de Barcelona i té l’opció de primeres 
matèries pròximes. La totalitat del tram va quedat bastament densificada. Tot i així, les característiques 
morfològiques del riu van canviant, i per tant dins d’aquests 117 km de curs alt es podrien diferenciar dos 
gran trams: per una banda, el tram nord, on el riu és considerablement més abrupte i baixa encaixonat , 
de manera que es fa molt més complicada la col·locació de les instal·lacions, tot i que la força del riu és 
prou considerable. I per altra banda, un segon tram on després de la Serra de Milany la vall s’obra cap a 
la plana ausetana. Aquest tram està caracteritzat pels meandres que primerament ressegueixen el territori 
de forma sinuosa, fins aproximadament Torelló, on comença la plana i el riu serpenteja el territori fent girs 
molt més marcats fins i tot girs de 360 graus com el cas del meandre de l’Esquerda.  
 
El tram d’estudi es centra en el riu després de travessar la Serra de Milany, on el riu fa un primer 
meandre, sobre la cota 600, on hi trobem la Farga de Bebié al terme de les Llosses. En aquest tram, el riu 
segueix un recorregut fluvial de 44,62km des del salt de la Farga de Bebié fins al salt d’aigua de Códol 
Dret, on hi trobem, actualment el que en resta de 21 colònies industrials, 5 fàbriques  i 2 hidroelèctriques i 
uns 35 salts d’aigua per produir energia hidràulica. Fins arribar a Roda de Ter, on després del meandre 
de l’Esquerda un últim meandre acull la colònia Còdol Dret abans d’endinsar-se entre el Massís de les 
Guilleries i la Serralada Transversal. Aquesta investigació se centra en la industrialització d’aquest tram 
situat sobre la cota 600, cota que determina la Plana de Vic.  
 
D’altra banda, aquest tram de la vall del Ter té com a tret distintiu que molt abans de la industrialització ja 
era una vall antropitzada .Aquesta es caracteritzava per la dispersió dels seus assentaments. Tot i així, el 
poblament dispers convivia amb  nuclis de població localitzats pròxims a la llera del riu. I una via de 
comunicacions la creuava de nord a sud situada a menys de 2km del riu. Per tant, pròxim al riu es 
concentraven els nuclis de població, l’activitat comercial i els fluxes de comunicació principals (ponts, 
camins) . 
 
Aquestes característiques resulten un tram d’estudi té especial interès perquè és on trobem la 
concentració de fàbriques més important i destacada del Ter. Un tram on l’impacte de la industrialització 
en el territori és més evident, on el riu traça més meandres i per tant on permet una implantació més 
densa i eficient. Un tram on la vall ja està antropitzada, amb una base rural que no es troba en altres 
trams del Ter ni d’altres rius catalans. Un àmbit d’estudi únic per entendre el procés industrials a 
Catalunya des del petit taller a la gran colònia industrial.  
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Joan Prat i Roca en la seva investigació sobre el canal industrial de Manlleu deia: (...) “Cabalment llegint 
matèria per documentar aquest treball, ens hem enllaminit la boca xuclant la dolçor de definicions com 
aquesta : el pa té el sabor de l’aurora del món” (...) (PRAT:1984) 
 
Plantejava la paradoxa que a través de la cerca del passat del canal industrial i endinsant-nos en la seva 
història  es fes esment el pa, l’aliment bàsic de l’home. El camí que recorre el blat fins a convertir-se en pa 
és l’evolució i l’enginy de l’home.  I és que el pa és l’inici de la manipulació industrial; servir-se d’una 
corrent d’aigua per posar en moviment dues pedres que aixafaven el blat fins a obtenir la farina.  
 
Seguia dient “.. Convenim tots que foren les aigües del canal les que provocaren l’escreix que originà 
l’embranzida autora del rigor i renovat encuny que agracia al Manlleu dels nostres dies “ 
El molí de Miarons “va ser l’embrió hidrogràfic” del canal industrial, i això està documentat per la seva 
investigació. Però, només el molí de Miarons?  
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15 Plànol de la situació dels molins entre Torelló i Manlleu de finals del segle XVIII aproximadament  
Se’n desconeix l’origen d’aquest document, però pel tipus de traç i la informació que ens aporta se suposa que podria 
ser de finals del XVIII principis del XIX. El traç recorda molt al plànol del projecte del canal industrial del Ter exposat all 
Museu Industrial de Manlleu.  
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L’origen del canal industrial de Manlleu està documentat que és la transformació i el reaprofitament de 
l’antiga sèquia del molí de Miarons 1. El molí tenia una funció molt important per la ciutat, i n’és un 
exemple les queixes que van fer a l’any 1883 els veïns i el mateix ajuntament per el tancament del mateix 
molí. Les obres del canal industrial van fer que es tanqués durant una bona temporada, i degut a això la 
gent no podia anar a moldre el blat ni les llegums i per tant no podien abastar-se2. Era evident que el 
territori tenia una herència en l’agricultura molt important, ja que els nuclis i la població existent depenien 
d’aquestes instal·lacions. El plànol de la pàgina anterior  (imatge 15) de finals del segle XVIII mostra el 
territori entre Torelló i Manlleu amb una informació molt rellevant envers a les instal·lacions d’aprofitament 
d’aigua abans de la industrialització. Tot apunta doncs que el molí de Miarons no era l’únic de la comarca, 
i per tant la seva reconversió no és un cas aïllat.  
 
En aquest tercer capítol es planteja doncs la primera hipòtesis:  
 
El territori del Ter té unes bases per a rebre el procés industrial. Aquestes bases acaben 
condicionant la posició de les fàbriques a la vall del Ter. Els molins preexistents són els embrions 
de la indústria del Ter. 
 

                                                           
1 PRAT ROCA, Josep (1984) El canal industrial de Manlleu. Manlleu : Caixa d' Estalvis Comarcal de Manlleu, Ajuntament de 
Manlleu. 
2 Arxiu de la Diputació de Barcelona Caixa 206 nº203 “El Ayuntamiento y varios vecinos de Manlleu con motivo de haber cesado 
de funcionar el molino harinero llamado de Miarons propio de Don Juan Mitjavila” 
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 3.1. ABANS DE LES FÀBRIQUES, EL TERRITORI PREINDUSTRIAL 
Per entendre aquesta industrialització primerenca des de la visió més urbanística, cal una primera visió 
d’arqueologia cartogràfica sobre el que passava a la segona meitat del segle XVIII.  
 
La vall era una via de pas molt important cap al cor dels Pirineus i ja s’utilitzava des de l’edat mitjana. 
Aquesta via era seguida per pelegrins, ramaders, camperols, comerciants, etc. Els nuclis s’establien al 
voltant d’aquesta via i seguint els ponts que comunicaven les dues lleres del riu; un camí que recorria la 
vall i on es concentrava tota l’activitat. Com a tret distintiu del territori podríem dir que es caracteritzava 
per la dispersió dels seus assentaments, tant a la vall, com a la muntanya i era molt freqüent la casa de 
pagès aïllada. Els casos de les Masies de Voltregà i Masies de Roda, són poblacions creades mitjançant 
masies aïllades en el territori al voltant de nuclis urbans densos, Sant Hipòlit i Roda de Ter, 
respectivament. Tot i així, el poblament dispers convivia amb nuclis de població localitzats a les valls i 
propers al riu. La major part de la població es concentrava sobre la cota 600, que és la cota que marca 
aproximadament la plana de Vic. Les masies disperses pel territori es comunicaven per camins 
secundaris a la via principal i això suposava una important base de comunicacions no només entre nuclis 
sinó també entre masies i fora de l’àmbit més local. LA base econòmica era l’agricultura. 
 
Una primera aproximació al territori del Ter durant la segona meitat del segle XVIII, un segle abans de 
l’inici del procés industrial, la podem tenir amb les explicacions del viatger Francisco de Zamora en el seu 
Diario de los viajes hechos por Cataluña (ZAMORA, 1787:62-70). El dia 14 d’agost de 1787 Zamora va 
arribar a Vic, en la seva sisena sortida, i durant els següents 10 dies va recórrer bona part dels nuclis de 
la plana. El seu afany viatger, independentment de les pretensions polítiques, permet situar el context de 
cada població i la seva dimensió. Les seves descripcions, a més, permeten una visió real de les activitats 
econòmiques de la zona, els seus paisatges, els seus habitants i els seus pobles.  
 
El recorregut que va fer Zamora no és casual: la intenció del viatger era buscar els llocs importants i amb 
activitat i per això és important també fixar-se quins llocs van ser els escollits per visitar. No menciona les  
poblacions que coneixem ara, com Sant Quirze de Besora, Montsequiu o per exemple Gurb, en aquell 
moment, aquestes poblacions no deurien tenir interès en quant a la seva activitat. La primera sortida d’en 
Zamora va ser a Roda, una població que tenia unes 300 cases i uns 1300 habitants, de la qual descrivia 
“todo el aumento de este pueblo ha sido de 30 años acá.” El nucli de Roda el situava a la llera de ponent 
del riu Ter, mentre que a la banda de llevant només parlava de cases aïllades. Després de Roda, Zamora 
va seguir el seu viatge per l’antic camí a Manlleu, però només anomena el riu Ter quan va travessar el 
pont per entrar al nucli: “Es pueblo bien empedrado, de calles llanas y rectas, aunque pobres los oficios 
(…). Su población consiste en 450 casas, y crece tanto cada día que se está tratando el hacer dos 
calles3.” Des de Manlleu va marxar cap a Sant Feliu de Torelló (Torelló), on descrivia el territori dedicat a 
l’agricultura: “El camino es como todo el resto de la llanura, a cuyos lados hay prados arbolados y 
cercados con nogueras y otros frutales, a calles. Como las aguas arrastran la tierra de la montaña, para 
recogerla en la parte más baja forman una especie de represa sobre las peñas que llaman terrers, y luego 
que ya se ha cubierto la roca con una ligera capa de tierra, siembran.” Zamora descrivia el nucli als 
marges del Ter que contenia 500 cases amb 170 ànimes. Més enllà de Torelló les referències eren 
mínimes; només esmentava que a Sant Pere de Torelló l’informen que tenia 1.500 habitants dedicats al 
cultiu i que Sant Vicenç de Torelló tenia 8 cases pobres. Sortint de Torelló, en la seva marxa cap a Sant 
Hipòlit apareixia de nou el riu Ter, on descrivia: “salimos de San Felío para San Hipólito, y vimos la unión 
del río Ges con el Ter, muy cerca de San Felío, después de haber hecho el corto curso de cuatro horas 
desde el lugar de Collsecabra, donde nace. Vadeamos el río Ter, y después de pasado hay buenas 
praderas, plantadas a calles con dirección oportuna para que dé el sol a la hierba. Son álamos y nogales”. 
Zamora situava a Sant Hipòlit en un petit turó composat per 350 cases.  
 
La descripció que en feia d’aquest territori era eminentment rural, amb petits nuclis situats en turons 
situats a la vall del Ter. Zamora poques vegades anomenava el riu, només quan va recórrer els camins 
que uneixen els diferents pobles, i és que les poblacions es trobaven allunyades de l’aigua.  
                                                           
3 Els carrer que fa referència probablement siguin el carrer Vendrell i el carrer la Seda, vegeu capítol 4.1. 
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Una altre visió que ens ofereix en Zamora era sobre l’activitat econòmica del lloc, una imatge del que era 
el territori preindustrial de la vall del Ter. En primer lloc ens presentava una visió general de l’activitat de la 
plana on descrivia “El modo de mantenerse tanta gente en poco terreno es que, en las villas y lugares, 
casi todas son gentes de oficio; y los demás, empleados en fábricas de pelaires. Y estas, además de 
esto, todavía se emplean en la agricultura y en cualquier tiempo del año que haya buena sazón, todos 
salen al campo; y al invierno y en días de lluvias trabajan en sus casas. Los que no tienen oficio, en días 
de estorbo hacen cocina y demás mecánicas de casa, y las demás familias se ocupa de hilar”. Per tant, la 
base econòmica no es centrava únicament en l’agricultura, sinó que trobava un bon complement en la 
fabricació de teixits a través de la figura del paraire, un menestral que tenia com a ofici comprar la llana, 
emborrar-la, pentinar-la, cardar-la abans que fos convertida en draps i distribuir-la i comercialitzar-la . El 
paraire anava de masia en masia i donava feina als camperols. A la vora el Ter al segle XVIII ja trobem 
indicis de indústria del tèxtil, gràcies a aquest menestral, tal i com evidencia Zamora. La població era 
majoritàriament agrícola, amb una feina molt dura i moltes vegades no era suficient per a sobreviure. Era 
una manera a través de la qual els pagesos es treien un sobresou i va permetre establir una tradició 
basada en l’activitat manufacturera dels teixits. Això i l’expansió de la nova indústria cotonera de les 
indianes (teixits de cotó vistosament estampats) en les darreries del segle XVIII va permetre aquesta 
consolidació de coneixements en els sector tèxtil a principis del segle XIX.  
 
En el mateix diari especifica que la introducció d’aquestes fàbriques de paraires era de fa uns 40-50 anys, 
i per tant una tradició que ja venia de principis del segle XVIII. La primera visita era a Roda de Ter on 
detalla l’activitat econòmica, així com també les infraestructures que tenien: “Se une al río Ter el río Gurri 
a un tiro de fusil de esta villa. Sobre el Ter hay tres molinos harineros, dos de papel y ocho batanes. (…) 
Hay 86 maestros pelaires y tejedores de lana, 60 aprendices y oficiales, 8 tejedores de lino, y otros oficios 
del servicio público. Se trabajan retinas y muchas bayetas de buena calidad y de los números que se 
gastan en el comercio, de las cuales una buena parte se llevan a Granada. Hay 20 telares para bayetas, 
para retinas, 14 para lienzos, 200 tornos de hilar lana, y 80 de estambre. Se gasta mucha lana de pelados 
de Castilla.”  
 
A Manlleu l’activitat tèxtil encara era més present i en Zamora parlava ja de fàbriques: ”...hay varias 
fábricas de algodón, y la más crecida es de un tal Castilla, que tiene 30 telares. Se hacían cotonías y 
bombasíes, pero como ahora se ha permitido la entrada a los extranjeros, han cesado de fabricarse aquí. 
Hay fabricas de vinos, de tiempo inmemorial, por cuya causa fue fácil el establecimiento de la de indianas 
en ese pueblo, de cuyo género, y de indianas, escote, lienzos gruesos y lana, hay más de 400 telares. 
Pintan también algunas indianas.”.  
 
A Torelló l’activitat del tèxtil també era important i es reflexa en les seves descripcions: “Hay fábricas de 
bayetas, 9 peines, 4 de torneros. Todos los trabajadores cultivan tierras, de modo que estuve en taller en 
que los trabajadores estaban componiendo mijos. Hay fábricas de cedazos, harneros, un molino de papel, 
batán y de trigo, sobre el Ter; y para lavar el papel se sube el agua por una bomba del río Ges. Sobre 
este río hay un molino de trigo y un puente de dos ojos, muy bueno hecho de 3 años hace.”  
 
A Sant Hipòlit l’activitat tèxtil era més a través dels paraires i petits tallers: “hay 8 pelaires con 60 telares y 
algunos de lino, y una iglesia de tres naves, nueva.”  
 
De les altres poblacions, no esmenta cap activitat fora del cultiu. Cal destacar que tota aquesta activitat 
relacionada amb el tèxtil es fa al marge del riu Ter.  
 
No és casualitat que Zamora esculli el recorregut passant per Roda, Manlleu, Torelló i Sant Hipòlit, i és 
que eren quatre nuclis amb activitat preindustrial del tèxtil ja consolidada. La gran quantitat de paraires, 
molins, telers que ens detallava eren una mostra d’aquesta activitat. Existia una tradició basada en el 
treball domèstic que els hi donava el paraire, primer amb la llana, el lli, el cànem i posteriorment el cotó. 
Anava de masia en masia dividint la feina fins a convertir-la en un teixit. Finalment el paraire va absorbir 
tota la feina en petits tallers industrials establint una base no només de petits tallers, sinó també de gent 
preparada en la fabricació tèxtil. 
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De les descripcions d’en Zamora obtenim una primera visió del territori preindustrial. A la conca del Ter hi 
trobem unes bases molt importants on s’assentarà la forta indústria: unes poblacions situades en turons 
pròxims al Ter però sense aproximar-se; una economia basada en l’agricultura amb una important 
distribució al llarg del territori d’instal·lacions de control de l’aigua primordialment als torrents i rieres 
afluents del Ter, mitjançant molins hidràulics, recs, rescloses, palanques, etc; i una activitat tèxtil 
consolidada principalment als nuclis mitjançant petits tallers.  
 
Aquestes bases, la cultura, l’agricultura i les tradicions, que durant anys ja es troben en el territori, seran 
els fonaments i la clau per a la instal·lació del nou paisatge industrial del Ter. 

 

 

 
16 Recorregut de Zamora per un dels seus viatges a Manlleu, Roda, Sant Hipòlit i Torelló  
Elaboració pròpia mitjançant el llibre dels seus viatges i la planimetria del 1857 del FFCC. 
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3.2. LES PREEXISTÈNCIES  
Una segona aproximació al territori abans de les fàbriques és a través del coneixement de les 
instal·lacions col·locades per al control de l’aigua provinents de l’agricultura, com canals, recloses i els 
molins fariners o drapers. El control de les propietats de l’època venia relacionat en els llibres de cabreus, 
que eren l’acte jurídic de control dels censos i els pagaments dels impostos corresponents, així com del 
control dels límits de les propietats. En aquests documents hi surt la relació dels molins hidràulics 
existents i l’estudi d’aquests sumaris ens permet tenir una visió de les instal·lacions de control i de la 
concessió de l’aigua i la seva situació en el territori abans de les fàbriques. 
 
De la consulta del cabreu del Corregiment de Vic entre els anys 1722-18354 s’han pogut extreure 46 
molins entre els termes municipals de les Llosses i Roda de Ter, seguint el curs fluvial del riu Ter i els 
seus afluents i dins l’àmbit estudiat. Els molins es trobaven distribuïts per tot el territori i no depenien dels 
nuclis establerts. D’aquests molins, 24 recollien les aigües del Ter, mentre que els 22 restants es trobaven 
en rius i torrents menys cabalosos.  
 
A la riera de Sorreigs, situada a ponent de la població de Manlleu i creuant el Camí Reial que anava de 
Sant Hipòlit a Vic, s’identifiquen 6 molins. El molí del Guiu (PLANOL L04 REF 24), propietat de Francisco 
Guiu Cabra, era un molí fariner situat al mas Tosas. El molí dels Frares (L04 R22), propietat del Convento 
de Nuestra Señora del Carmen pel Reverendo Joan Baptista Horta, un moli fariner i que feia també ús de 
l’aigua per regar els seus horts. Els molins d’en Sorriba (L04 R21) i d’en Bassas (L04 R25), situats 
pròxims a Santa Cecília de Voltregà, eren molins fariners. El molí d’en Prat (L04 R23) era un molí fariner i 
draper i també ho era el de Torroella (L04 R20), pròxim al riu Ter i propietat de Ignasia de Berguedà 
Taravadal, viuda de Antonio Buenaventura de Berguedà y Torroella.  
 
A la riera de Talamanca, situada al Nord de Sant Hipòlit i pròxima a Vinyoles de Voltregà, trobem 5 molins 
més, fariners i dominats per senyors. És el cas del molí Casanovas (L04 R32), situat a la Quinta de 
l’Hostal, el molí Cornellas (L04 R33), situat als terrenys del mateix mas, el molí Campàs (L04 R34), situat 
al terme de Sant Genís d’Orís, i el molí Ordeig (L04 R31), al tram final de la riera de Talamanca i propietat 
de la família Copons Malla. I finalment el molí Freixas més pròxim a Oris (L04 R35) 
 
Al riu Ges trobem diferents molins, als afores i dins del nucli de Torelló. Els molins d’en Bassas (L04 R 39) 
i el molí Melianta (L04 R40)  es trobaven situats a les afores i  eren dos molins fariners; els Espona (L04 
R 36, 37, 38), que tenien dos entre els terrenys de la Coromina i a la zona anomenada mesclans, on el 
Ges desembocava les seves aigües al riu Ter.  
 
Les altres rieres i torrents ja no tenien tanta concentració de molins, com en el cas de la riera Merder a 
ponent del nucli de Manlleu, que desemboca al riu Ter pels terrenys de Mas Dolcet. Al Mas Camporat 
(L04 R14)  hi tenien un molí fariner i al mateix mas Dolset (L04 R19) un altre molí fariner per amarrar el 
cànem. A Besora també hi ha constància de dos molins fariners a la riera Foradada, pròxim a la 
desembocadura del Ter i propietat de Clarellas (L04 R44) i el molí de mas Comes (L04 R45).  
 
Cal fer esment a la gran quantitat de molins trobats als afluents del Ter, tenint en compte que l’àmbit 
d’estudi es limita molt al riu Ter.  
 
A banda dels 22 molins identificats prop de rieres i torrents de poc cabal, durant els anys 1722-1835 al 
cabreu del Corregiment de Vic s'identifiquen 24 molins al riu Ter, dels quals 7 són molins drapers, 2 
fargues, una fàbrica de paper i la resta molins fariners. La major concentració de  molins pròxims es 
situen als nuclis sobretot de Roda de Ter i Manlleu propietats de la família Descatllar Fontanelles i Regàs 
Cavalleria respectivament, grans famílies agrícoles.  
 

                                                           
4 Documents trobats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó a les Baglies Modernes  
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En la següent taula s’exposen els resultats trobats així com la seva situació:  
 
REF TITULAR RIU SITUACIÓ  NOM DEL MOLÍ ÚS 
1 VALENCIA MONELLOT GURB Mas Valencia VALÈNCIA FARINER 
2 PUJADES ST JOAN GALI GURB Mas Pujada   FARINER 
3 HOMS RIMENTOL GURB Mas Oms   FARINER 
4 SANGLAS TER RODA   DRAPER 
5 SANGLAS TER RODA   DRAPER 
6 SANGLAS TER RODA   FARINER 
7 DESCATLLAR FONTANELLES TER RODA Mas Fontanelles FONTANELLES FARINER 
8 DESCALLAR FONTANELLES TER RODA Mas Fontanelles FONTANELLES FARINER  
9 DESCATLLAR FONTANELLES TER RODA Mas Fontanelles FONTANELLES FABRICA 

PAPEL 
10 DESCATLLAR FONTANELLES TER RODA Mas Fontanelles FONTANELLES FARGA 
11 ARISSA TER       
12 SOLER / PEY DAGUEROS/ 

HERRERO 
TER RODA  GORNAY DRAPER 

13 DALMASIO SIMO TER RODA Mas Coll i Pons MALARS DRAPER 
14 CAMPORAT LABRASDOR MERDER MANLLEU Mas Camporat   FARINER 
15 REGÀS I CAVALLERIA TER MANLLEU MIARONS  FARINER 
16 REGÀS I CAVALLERIA TER MANLLEU FUGURULL DRAPER 
17 REGÀS I CAVALLERIA TER MANLLEU Mas Cavalleria CAVALLERIA FARINER  
18 REGÀS I CAVALLERIA TER MANLLEU MUNTADA FARINER 
19 DOLSET CABRA MERDER MANLLEU Mas Dolset   FARINER / 

FAB AMARAR 
EL CÁÑAMO  

20 TORROELLA DE BERGUEDÀ SORREIGS STA CECILIA Mas Torruella TORRUELLA FARINER 
21 BARÓ CLARET  SORREIGS ST HIPOLIT Mas Sorribes SORRIBES FARINER 
22 NSTRA SRA CARMEN PRIOR SORREIGS STA CECILIA FRARES FARINER 
23 PRAT SORREIGS STA CECILIA 

Mas Prat 
PRAT FARINER/ 

DRAPER 
24 GUIU CABRA SORREIGS STA CECILIA Mas Guiu GUIU FARINER 
25 GRAU BASSAS SORREIGS STA CECILIA BASSAS FARINER / 

PAPERER 
26 MARQUES PALMEROLA TER ST HIPOLIT DESPUJOL FARINER 
27 MARQUES PALMEROLA TER ST HIPOLIT MOLI VELL FARINER  
28 MARQUES PALMEROLA TER ST HIPOLIT SALETA FARINER  
29 MARQUES PALMEROLA TER ST HIPOLIT ORDEIG FARINER 
30 MARQUES PALMEROLA TER ST HIPOLIT CONANGLELL FARINER  
31 ARAN ORDEIG TALAMANCA VINYOLES Mas Ordeig ORDEIG FARINER 
32 CASANOVA VALL TALAMANCA VINYOLES Quinta de l’Hostal CASANOVAS FARINER 
33 CORNELLAS PAGES TALAMANCA VINYOLES Mas Cornellas CORNELLAS FARINER 
34 CAMPÀS TALAMANCA ST GENIS Mas Campas   FARINER  
35 FRANCISCO FREIXAS TALAMANCA ORIS FREIXAS FARINER  
36 ESPONA TER TORELLO CERVIÀ FARINER  
37 ESPONA GES TORELLO FEYNER  FARINER 
38 ESPONA TER TORELLO COROMINA FARINER  
39 BASSAS TER TORELLO   FARINER /  

DRAPER 
40 ABADAL GES TORELLO MALIANTA FARINER 
41 ABADAL GES   MOLINOT FARINER 
(42)       VILASECA FARINER 
43 ESPONA  TER SADERRA Mas Espona ESPONA FARINER 
44 CLARELLAS FORADADA BESORA FORADADA FARINER  
45 COMAS FORADADA BESORA Mas Comas COMES FARINER  

46 PALOU ESTRAMER RIERA BESORA PALOU FARINER 
47 MARQUES DE BESORA TER BESORA   FARINER  
(48)   TER MONTSEQUIU ROCAFIGUERA FARGA 
17 Quadre de molins situats a l’àmbit d’estudi entre els anys 1722-1835 i trobats a l’arxiu de la Corona d’adragó  
Elaboració pròpia mitjançant el Cabreu del Corregiment de Vic de les mateixes dates. 
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 L04 Cartografia del territori preindustrial. En vermell es marquen els molins identificats 
Elaboració pròpia a partir del plànol aixecat el 1857 per Ildefons Cerdà en el seu projecte per al Ferrocarril, de les descripcions del Diario 
i de les dades del Cabreu del Corregiment de Vic entre els anys 1722-1835. 
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EL (TER)ANNÀ D’UN TERRITORI INDUSTRIAL 
 

3.3. ELS MOLINS, ELS EMBRIONS DE LA INDÚSTRIA DEL TER 
A finals del segle XVIII els molins hidràulics formaven part del paisatge del Ter i eren uns elements bàsics 
i d’ús imprescindible per al poble. Eren, entre altres funcions, els productors de la farina, l‘ingredient de 
l’aliment bàsic per l’home, el pa. 
 
Per tal de sostenir la hipòtesis que els molins són els embrions de la indústria del Ter, s’ha utilitzat el 
mètode històric on a través de dues fonts primàries com són el llibre dels cabreus del Corregiment de Vic 
entre els anys 1722-1835 i el Llevador general de Concesiones entre els anys 1715-1830 s’han identificat 
els molins i l’ús que se’n feia. Aquests llibres identifiquen els molins  mitjançant la descripció de la situació 
del molí, i això permet una interpretació a través dels plànols antics i actuals de la ubicació de la 
instal·lació a través de la toponímia. I finalment, seguint el fil familiar, s’acaba identificant el molí amb la 
nova concessió per a la fàbrica tèxtil. 
 
La construcció d’un molí era força complexa ja que per començar implicava tenir una gran capacitat 
econòmica: s’havia de construir l’edificació, una resclosa, les canalitzacions necessàries per recollir 
l’aigua i conduir-la i obtenir els drets i concessions del terreny de l’ús de l’aigua. Tenir la possessió 
d’aquestes instal·lacions no era a l’abast de tothom, sinó que només una petita part de la població hi tenia 
accés. Els senyors feudals, els clergues, els militars i els nobles eren qui tenien aquest privilegi i el 
monopoli per a controlar la seva part de població a través del molí. En el cas dels molins del Ter, noms 
com Descatllar i Fontanelles, Marqués de Palmerola, Regàs i Cavalleria són freqüents d’aquestes 
propietats.  
 
Un cop identificades totes aquestes preexistències de la conca fluvial del Ter, a principis de segle XIX 
s’analitza com alguns d’aquests molins canvien la finalitat de la seva concessió d’aigua. Al 1824 el 
Llevador General de Concesiones recull com Domingo Feyner sol·licita el canvi de concessió: “...El propio 
dia se concedió establecimiento a favor de Domingo Feyner vecino de esta ciudad , de la facultad de usar 
u valerse de las aguas que discurren por el rio Ges para dar curso a las máquinas de cardar algodón y 
lana que pondrá en el parage mas a propósito o que mejor le parezca del mencionado distrito 
arrengladose a la estipulado en estade concordia para sus operaciones ”5. D'aquesta manera doncs, el 
molí Espona, situat a Torelló, inicia el seu procés industrial. D’altra banda, l'any següent Don Pedro 
Antonio Viguer sol·licita a Sant Hipòlit de Voltregà “...la facultad de tomar las aguas del rio Ter mediante 
una presa en el paraje nombrado las Rocasas del termino de San Hipòlito para dar cierro y movimiento a 
la fabrica de paños que ha puesto en dicha villa, y maquinar de ella , y para regar otro quartero de 
semillas , poco mas o menos que allí posee, y la facultad de restablecer los censos.” 6Aquesta cita mostra 
per tant un altre exemple d'inici de procés industrial, on el molí vell de Can Riva deixa l’agricultura enrere 
per iniciar el seu procés fabril. Finalment, el mateix Espona aconsegueix un nou salt per a construir un 
molí fariner i draper “...se otorgó establecimento a favor de Don José y Don Antonio Espona, padre é hijo, 
vecinos de Torelló de la facultad de poder construir en el terreno propio sito en el termino de dicho 
pueblo, un molino harinero de dos ruedas o con sus frullo y rodetes, y otro batan, como y las demás 
fabricas, que pudieran hacer para hilador de algodón y lana, y para emborronar y cardar en ellas, 
valiéndose para el curso de unos y otros de las aguas del rio Ter i Ges, siempre que lo tenga corriente 
todo en debida forma dentro de tres años .”7 
 
Per altra banda, al molí del Saleta, situat als peus del turó on es troba Sant Hipòlit, Don Vicente de Jove i 
Don Luis Casacuberta i Gallifa sol·liciten al 1889 “...autorización para convertir un molino de su propiedad, 
en una fabrica de hilados y torcidos de algodón, construyendo una nueva presa y un nuevo canal de 
desagüe que les permita aprovechar mayor salto y más caudal de aguas”.8 El molí d’en Saleta era 
propietat de Doña Juana Garcia y Montenegro Mendieta i successora de Doña Maria Josefa abans de 
Mendieta i de Saleta i va vendre el molí amb tots els efectes als germans Casacuberta i Gallifa.  
 
                                                           
5 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
6 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
7 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
8 Arxiu de la Corona d’Aragó. Hacienda Legajos. 
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18 Plànol del projecte d’obres de la fàbrica Ca l’Escolà aprofitant l’antic molí d’en Saleta  
Arxiu de la Corona d’Aragó. Hacienda Legajos. Projecte original a l’Annex 
 
Aquests quatre exemples posen de manifest un procés industrial molt primerenc a la conca del Ter, on a 
principis del segle XIX ja hi trobem activitat, mentre que a Barcelona tot just s’iniciava la revolució 
industrial. Les preexistències de l’agricultura, doncs, deixaven pas a un nou sector industrial que 
començava amb petits tallers, que acabarien evolucionant a nuclis industrials. 
 
La utilització d’aquestes preexistències no només era per reaprofitar instal·lacions existents, sinó que es 
tractava d’un fet complex on també influïen molts altres aspectes com poden ser les exempcions fiscals, 
incentius econòmics, facilitat en obtenció de la concessió, etc. En molts casos, aquestes preexistències 
no eren suficients pel nou ús i s’havien de tornar a construir, però d’altra banda era una forma d’aprofitar 
uns recursos que ja tenien establerts per evitar més problemes tant burocràtics com econòmics. La 
concessió d’aigua ja la tenien atorgada i limitada i per tant no havien de tornar a sol·licitar-la, procés que 
es podia allargar en el temps. La Ley de aguas del 1879 va ser una llei estatal que en la secció sisena 
determina les condicions dels aprofitaments de les aigües públiques per a barques de pas, ponts i 
establiments industrials i on en l'article 220 manifestava que les concessions per a establiments 
industrials s’atorgaven a perpetuïtat; d’altra banda, l'article 221 establia que els que aprofitessin l’aigua 
com a força motriu o aprofitessin establiments industrials ja situats en els rius quedarien exempts del 
pagament de la contribució durant els 10 primers anys, fet et que els hi proporcionava un incentiu 
econòmic molt important per a la reutilització dels molins existents. La família Casacuberta i Gallifa de 
l’antic molí d’en Saleta sol·liciten l’any 1889 el projecte per convertir un molí en una fàbrica de filats i 
teixits, i van aprofitar-se d’aquest benefici (imatge 18 ). 
 

  
19 Imatges de Ca l’Escolà a finals del XIX i en l’actualitat. 
Extretes de la documentació gràfica i de les fitxes del Pla Director de les Colònies del Ter i del Freser 
 
En el següent quadre es mostren les preexistències identificades entre el 1722 i el 1824, i com aquestes, 
en alguns casos, van acabar convertint-se posteriorment en fàbriques i fins i tot van evolucionar a 
colònies industrials.  
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Per tant, dels 22 molins identificats al Ter en els cabreus de l’època i sumant els dos molins no identificats 
però documentats com són el molí de Rocafiguera (L04 R48, grafiat al plànol de Cerdà per el projecte del  
FFCC 1857) i el molí de VilaSeca (L04 R42, documentat per diferents historiadors) trobem 24 molins 
hidràulics entre els anys 1722-1835. D’aquests 24 situats a les lleres del Ter 15 són reaprofitats i 
transformats per a instal·lar noves fàbriques industrials i en alguns casos acabaran evolucionant a les 
grans colònies industrials. És pot concloure que a la conca fluvial del Ter les preexistències que va 
deixar l’agricultura van ser un punt de partida per a les primeres fàbriques tèxtils, on els molins 
hidràulics van ser els embrions de la nova indústria. Les dificultats d’aconseguir noves concessions, 
nous salts d’aigua i nous terrenys i els avantatges econòmics, va fer que els mateixos empresaris 
reutilitzessin els ja existents. Per tant, una primera expansió en el territori ve marcada per les antigues 
concessions d’aigua dels molins. 
 
Tot i així, no tots els molins van ser utilitzats. Els empresaris també buscaven un riu que estigués ben 
comunicat i sobretot que la font d’energia, l’aigua, fos prou potent per moure les turbines. Les rieres i els 
torrents que durant anys havien estat la font d’energia dels molins fariners i drapers ja no servien per 
aquesta nova funció tèxtil. Per una banda ens trobem el cas del molí Foradada, situat al riu Ter, però que  
la topografia del lloc el va deixar  aïllat de la via de comunicacions principal tot i tenir un bon meandre per 
obtenir un bon salt d’aigua. En canvi, el  molí Torroella, que es trobava molt ben situat i comunicat a pocs 
quilòmetres de la carretera principal entre Manlleu i Sant Hipòlit, però recollia les aigües de la riera de 
Sorreigs i aquest riu no permetia treure prou rendiment per a col·locar-hi una fàbrica.  
 

57



58





60



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La repetició sistemàtica pel territori d’un mateix artefacte (canal, resclosa, fàbrica i habitatges) ha permès 
construir el paisatge del Ter. Una transformació del territori mitjançant l’ús de l’aigua del riu, que es 
produeix en diferents fases d’expansió sobre el territori. Aquestes fases són la clau per entendre el 
desenvolupament urbà de les ciutats existents, dels nous nuclis de població i en definitiva del paisatge 
industrial. Aquesta segona part de la tesina pretén mirar la industrialització com a projecte territorial de 
l’àmbit d’estudi. Per tant, com aquesta repetició i la forma d’implantació és un projecte per al territori. 
L’antecedent de la fàbrica, la seva situació, la seva relació amb l’entorn, la seva evolució condiciona i 
construeix el territori del Ter.  
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  04 FASES D’EXPANSIÓ. UN PROJECTE TERRIOTRIAL  

 
 La particularitat del Ter és la situació del territori previ a la industrialització. La vall es trobava poblada i el 
riu es trobaven diferents instal·lacions d’aprofitament de l’aigua com sèquies, rescloses i molins. Tal i com 
s’ha explicat en el capítol anterior, la industrialització en el Ter va estar condicionada per aquestes 
antigues instal·lacions de control de l’aigua que provenien de l’agricultura. Es pot afirmar que van ser el 
punt de partida per implantar aquestes fàbriques, els molins van ser els embrions de la indústria. 
 
En el primer capítol es plantejava que es fa molt difícil concretar una data per establir l’inici de la 
industrialització a les valls fluvials, segons Nadal entenia que al 1834 quan s’introduïa la màquina de 
vapor, ja es comencen a buscar alternatives com l’energia hidràulica. Si fem l’enfoc en el cas del Ter, 
també coincideixen o s’aproximen aquestes dates? Probablement aquest particularisme del territori 
preindustrial  va  suposar una primera industrialització anterior al 1834. Segons Emili Bayón, les grans 
colònies industrials van començar a consolidar-se a la conca fluvial del Llobregat cap al 1860, i aquest fet 
podria haver amagat que dècades abans cap al 1840 algunes poblacions del Ter van viure un important 
procés d’industrialització (BAYON, 2003). 
 
De fet, Domingo Feyner, petit empresari de Vic, ja al 1824 va sol·licitar canviar la concessió d’aigua per 
recs que tenia la família Espona per a construir una petita fàbrica de teixits a la població de Torelló. 
Segons la Baglia de 1816-1835  “le compete la facultad de construir una fábrica, con màquinas para 
cardar algodón y lana en el termino de dicha villa, Sant Felio de Torello, y distrito que media desde frente 
los molinos de Hipólito Basas Labrador, vecino de Santa Maria de Corcó, valgo Esquirol, de dicho 
corregimiento hasta el paraje nombrado Mesclans valiéndose para su curso de las aguas que discurren 
por el río Ges, tomándola en el expresado trecho, después de haberse valido de ellas el dicho Hipólito 
Basas y los citados padre e hijo Espona para los fines que las tienen establecidas arreglándose a lo que 
fue convenido con la arriba citada excma concordia, y con la otra que el mismo confesante firmó con el 
referido Basas1”. És la primera concessió per a usos industrials que es té constància a la vall del Ter. A 
partir d’aquest any es troben més concessions que modifiquen els  molins i sèquies provinents de 
l’agricultura.  
 
Aquesta industrialització primerenca, no era més que petits tallers industrials que promocionaven 
empresaris locals i amb poc capital, en cap cas eren les grans colònies. Però la colònia industrial com a 
tal, no era un concepte que apareixia de cop,  sinó que va tenir uns antecedents que la van anar creant, 
ampliant i consolidant fins arribar a la seva plenitud. A la vall del Ter aquest procés primerenc de colònia 
és veu molt clar, i encara avui en queden rastres que ens permeten estudiar-los .Va ser aquest primer 
canvi fet per Domingo Feyner l’any 1824, aparentment modest, que va comportar una transformació del 
territori del Ter. En aquesta segona part de l’estudi es planteja la segona hipòtesis:  
 
La industrialització mitjançant l’ús de l’aigua del riu comporta la transformació del territori a la vall 
del Ter .  El procés de colonització de la indústria es produeix en fases d’expansió sobre el 
territori. Aquestes fases són la clau per entendre el desenvolupament urbà de les ciutats existents 
i els nuclis urbans. La industrialització com a projecte territorial. 
 
Aquest procés de transformació dels molins agrícoles a les grans colònies, no va ser immediat diferents 
causes van accelerar o frenar aquest canvi. S’identifiquen quatre fases d’expansió en el territori vinculat a 
la industrialització. Cada una d’aquestes fases va tenir una caracterització a través d’un recinte industrial 
diferent i uns patrons de creixement dels nuclis existents. S’ha pres com a base de treball un eix 
cronològic on s’ha establert la inauguració de les fàbriques, grans esdeveniments històrics que han pogut 
condicionar d’alguna manera la indústria i la finalització de construccions/obres vinculades a les mateixes 
fàbriques. Cal dir que es pren la data d’inauguració de la fàbrica i no de la seva construcció ja que en 
molts casos les guerres i els aiguats endarrerien la seva posta en marxa 2. En la pàgina anterior es 
mostra l’eix on es sintetitzen les diferents fases, amb dates destacades i les diferents : 
 
                                                           
1 Baglia moderna, Cabreu del Corregiment de VIch 1816-1835 Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
2 Les dates són recuperades dels treballs d’Emili Bayón, Joan Prat i Roca , Rosa Serra i de les que consten a les fitxes del PDU 
de les colònies del Ter. En cas que les dates no coincidien,  s’ha agafat prioritàriament en el ordre que s’enuncien  
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4.1.FUNDACIÓ DE LES FÀBRIQUES ALS NUCLIS EXISTENTS (1824-1848) 
 
Partim d’un territori eminentment rural, on l’activitat econòmica es trobava principalment a les planes 
fluvials o bé al creuament de vies importants de comunicació.  Vic i el seu entorn més immediat era on es 
concentrava tota l’activitat, tal i com el descriu Josep Prat i Roca, era la llotja natural de la comarca 
d’Osona (PRAT: 1984). D’altra banda, i com hem pogut veure en el capítol anterior, Manlleu, Roda de 
Ter, Sant Hipòlit i Torelló, tenien certa activitat econòmica a part de la rural, però molt localitzada. 
 
El riu Ter era un riu temut. Els pobles es trobaven allunyats del riu, tement possibles danys que els hi 
pogués ocasionar l’aigua inconstant i incontrolable. Cases, esglésies, masies es situaven a sobre els 
turons o desnivells que els permetés una distància de seguretat respecte l’aigua, l’únic que es situava 
pròxim el riu Ter, i comptades vegades, eren els molins.  Les crescudes destructores del Ter, que 
probablement eren més importants que les actuals, propiciaven que els molins s’instal·lessin en els seus 
afluents, en rieres de molt menys cabal d’aigua, i d’aquesta manera el control de l’aigua no era tan 
complex. Els pocs molins que recollien les aigües al  Ter ho feien mitjançant sèquies amb comportes que 
els permetien més control de l’aigua, ja que les conseqüències d’una riuada podien se devastadores amb 
els mitjans que tenien. 
 
L’àmbit d’estudi es caracteritzava per una manca de bones comunicacions, que aïllaven més el territori. 
Els pobles més pròxims a l’entorn de Vic es trobaven més ben connectats, tot i que amb camins de carro 
no preparats.  
 
Per tant, la inversió al riu Ter no era una aposta molt temptadora; era un riu imprevisible i temible i d’altra 
banda no hi havia vies de comunicació adients, sobretot al tram alt de l’àmbit d’estudi. 
 
Malgrat aquestes dificultats, l’economia llanera va permetre marcar un camí, va crear uns comportaments, 
va consolidar uns aprenentatges i va establir una xarxa de comercialització i per tant va crear un mercat 
interior més domèstic. A principis del segle XIX, els empresaris van lluitar aferrissadament per fer camí 
cap a la modernitat. Això juntament amb l’empenta d’aquests al 1824, Domingo Feyner va sol·licitar “la 
facultad de utilitzar i valerse de las aguas que discurren por el rio Ges para dar curso a las maquinas de 
cardar algodon y lana” 3. Comença la industrialització al riu Ter. 
 
La primera fase de la industrialització del Ter compren des del 1824, data en que es té constància de la 
primera instal·lació hidràulica per a usos industrials, fins al 1848, any en que s’inaugura el canal industrial 
del Ter, i per tant la culminació d’una primera fase de creixement industrial.  
 
Aquest primer període es podria dir que van començar els primers indicis del canvi industrial pel territori. 
Va ser en aquesta primera fase on apareixen les primeres fàbriques que paulatinament va anar substituint 
o ampliant els tallers industrials i els mateixos molins. Els nous industrials primer van funcionar amb rodes 
hidràuliques i, més tard, van connectar-hi la turbina, que es va anar perfeccionant contínuament. Aquests 
inicis van respondre a un canvi en les concessions de l’aigua d’ús agrícola per a utilitzar-lo per cardar la 
llana i el cotó, a un ús industrial. Reaprofitar l’energia d’un antic molí per mecanitzar-lo amb les millores 
tècniques i iniciar un procés més industrial.  
 
 I els primers resultats no van trigar a arribar. El 1825, un any desprès que Domingo Feyner va sol·licitar 
instal·lar la seva fàbrica a Torelló, José Espona, veí de Torelló i hereu de la família agrícola Espona, se li 
va atorgar  la “facultad de poder construir en el terreno propio sito en el termino de dicho pueblo, un 
molino harinero de sus ruedas o con sus trullo y rodetes, y otro batan, como y las demás fabricas, que 
pudieran hacer para hilador de algodón y lana, y para emborronar y cardar en ellas, valiéndose para el 
curso de unos y otros de las aguas del rio Ter i Ges4.  
  

                                                           
3 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
4 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
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A Roda de Ter, també al mateix any s’atorga Don José Moret  “ la facultad de construir en la pieza de 
tierra que posehe en el termino de Pedro de Roda, un molino harinero y batan y una fabrica para 
maquinas de hilados y cardados. “ 5 
 
I a Sant Hipòlit de Voltregà es va atorgar a Pedro Antonio Viguer “la facultad de tomar las aguas del rio 
Ter mediante una presa en el paraje nombrado las Rocasas del termino de Sant Hipòlito para dar cierro y 
movimiento a la fabrica de paños que ha puesto en dicha villa, y maquinar de ella , y para regar otro 
quartero de semillas , poco mas o menos que allí posee,” 6 
 
S’inicia l’activitat industrial en petites fàbriques pròximes als nuclis urbans existents. En el cas de Manlleu, 
a les seves proximitats, va concentrar  una gran densitat de noves fàbriques en aquesta primera fase 
industrial. Els canvis en aquesta primera fase no van ser van ser tant puntuals, sinó van afectar a la 
urbanitat del nucli ja que s’hi van instal·lar 7 fàbriques. 
 

20 Imatge de la façana del riu Ter al seu pas per Manlleu l’any 1882, imatge que no s’allunyaria massa de la 
façana a mitjans del segle XIX 
Imatge extreta del llibre de 110 anys d’història de Manlleu  
 
El nucli no tenia un sistema gremial establert i per tant tenia més llibertats, però sobretot per la seva 
proximitat a Vic. 
 
A Manlleu es tenia constància que al segle XVIII i principis del XIX, la família Regàs i Cavalleria era la 
família agrícola del nucli. Tal i com consta a la Baglia de 1722-1736, Carlos Regas  tenien “la facultad y 
permiso de usar y valerse de las aguas del Río Ter donde el Rocal llamado del Vicens, hasta el molino de 
Malars y desde la Rocacorba hasta el salto den Bigas tomandolas en una y otra parte del mismo río, 
dentro empero del citado Distrito en los termino de Manlleu y San Julian de Vilamirosa, y de los molinos y 
batanes que en los referidos parajes puede formar y construir para el referido efecto hacer y construir las 
represas, acequias y conductos necesarios”7 
 
La família Regàs tenia el control de les aigües de tota la llera del riu al seu pas per Manlleu. I segons la 
Baglia ja constava aquesta tradició familiar del treball de la llana a través dels molins.  
 

                                                           
5 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
6 Llevador General de Concesiones 1769-1830, Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 
7 Baglia moderna, Cabreu del Corregiment de VIch 1749-1769 Real Patrimonio, Arxiu de la Corona d‘Aragó 

66



  04 FASES D’EXPANSIÓ. UN PROJECTE TERRIOTRIAL  

Els primers intents de la indústria manlleuenca, segons Joan Prat i Roca, els trobem al 1829 on una 
escriptura de compra venta entre el moliner Josep Mitjavila8 i Domingo Fayner (entenem que el mateix 
Feyner de Torelló), Josep Valls i Josep Mº Valls,empresaris de la vila,  pacten comprar la fàbrica que 
tenia annexada al molí. El mateix contracte es van comprometre a construir un nou edifici a continuació 
del molí, a fi de traslladar-hi les màquines, així mateix el moliner no donaria l’aigua a ningú més que a la 
seva fàbrica, excepte per a la producció del propi moli 9. Per una banda l’escriptura ja ens informava 
d’una fàbrica existent al molí de Miarons abans del 1829, tal i com la Baglia ja matisava. D’altra banda 
l’any 1839, segons Joan Prat i Roca, el molí de Miaorns també donava aigua a les fàbriques de Can 
Ferran al final del carrer Vendrell i a la fàbrica Can Barola (posteriorment fàbrica Puget). Un cop les 
aigües sortien de Can Barola retornaven al riu Ter.  
 
Però no va ser fins al 1841 quan podem parlar de l’inici del canal industrial, quan per els obres que s’hi 
realitzen deixa de ser un rec per ser un canal. El dia 1 de setembre de 1841 en Francesc Mitjavila va 
sol·licitar permís a l’Ajuntament de Manlleu per a construir una nova fàbrica i una nou canal recollint 
l’aigua des de la bassa.  Les oportunitats que donava aquesta sèquia pròxima a la ciutat i l’energia que 
produïa gratuïtament el Ter, va ser la causa principal que empresaris de Vic marxessin a Manlleu. Puget 
fabricant de cotó de Vic i que havia arrendat Can Barola, la mateixa tardor del 1841 va comprar els 
terrenys a Mitjavila juntament amb Baixeres i Juncadella per a construir una nova fàbrica, l’edifici conegut 
com les Tres Fàbriques. Segons Joan Prat i Roca, van ser els promotors de la creació del canal industrial.   
 
Com a seqüència de la seva creació tenim que després de  Domingo Fayner, al 1840 els Putget, els 
Vaixeres i en Junqueras inauguraven les Tres Fàbriques a través de l’ampliació de la sèquia. Al 1841 es 
van inaugurar Cal Blau dels Pujol, la Seda dels Coromina, la fàbrica Sala i Capdevila i un any desprès la 
fàbrica Sanglas tancava el canal industrial. Dos anys més tard l’entrada del canal es va ampliar obrint una 
nova comporta per tal de deixar entrar més aigua al canal.  
 
Finalment l’any 1848 els propietaris de les tres fàbriques s’associen amb una altre grup de fabricants 
ampliant el canal tal i com el coneixem ara, fins a la fàbrica Can Sanglas. És doncs quan es va construir 
el segon tram del canal, incorporant 4 noves fàbriques, can Vila-seca (Puget), Cal Blau ( Fàbrica Pujol), 
Can Duran ( Ca l’Estapé) i Can Sanglas.  El canal va acabar de construir-se al 1848 i va ser la 
transformació de l’antic canal del moli de Miarons la preexistència que va donar lloc al canal industrial de 
la ciutat. 
 

   
21 Vistes del canal industrial a l’any 2014 en tasques de manteniment on s’aprecia l’obra d’enginyeria. 
(Esquerra) Vista de la derivació d’aigua a l’alçada de l’antiga fàbrica Pujol. (Dreta) Vista del submarí a l’alçada de 
les Tres Fàbriques  
Imatges realitzades per la pròpia autora l’any 2014  
 

                                                           
8 Segons el llibre de Joan Prat Roca, en Josep Mitjavila, arrendatari del molí rebrà la venda dels molins de la família Regàs 
desprès que els molins quedessin cremats per les tropes carlistes (pag 30) 
9 Escriptura referenciada en el llibre d’en Joan Prat i Roca en el seu llibre El canal industrial de Manlleu (pag 39)  
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CONSEQÜÈNCIES  

Apareix la fàbrica del nucli  
La primera implantació industrial que trobem al Ter són les fàbriques del nucli que es col·loquen molt 
pròximes nucli urbà existent i que quedaran absorbides per el següent creixement urbà. Com a trets 
característics són únicament recintes industrials o petits tallers que només consten de la fàbrica sense 
habitatges per als treballadors ni serveis bàsics relacionats directament. El mateix nucli ja els hi ofereix 
resposta a totes aquestes necessitats. Són fàbriques que no consten d’un salt molt important d’aigua, sinó 
que estan entre els 2,5 m i els 4 m de diferència, però la bona comunicació existent que tenien va 
permetre aquest primer pas en el procés d’industrialització.  
 

  
22 Imatge de la fàbrica les Tres Fàbriques inaugurada l’any 1840 i plànol situació de Manlleu l’any 1883 amb les 
7 fàbriques del nucli  
Imatge extreta del llibre de 110 anys d’història de Manlleu / Elaboració pròpia 

Obertura dels nuclis cap als rius. 
 
El Ter deixa de ser un riu temut, i es veu com una oportunitat única. Vic, centre topogràfic i mercantil 
d’Osona cedeix la seva centralitat als nous nuclis a les lleres del riu Ter. La tradició de l’activitat 
econòmica es concentrava en els nuclis, ja que eren els llocs per excel·lència d’intercanvi i de trobades. 
Manlleu i Roda principalment i desprès Sant Hipòlit i Torelló passen a ser els nous centre mercantils. Per 
tant són nuclis, sobretot Manlleu on es pot veure un augment important de població i per tant de 
creixement urbà. 
 
El riu Ter, d’altra banda pren importància com a aprofitament hidràulic per contra dels seus afluents, que 
restaran anclats en l’agricultura. D’altra banda, les instal·lacions d’aprofitament hidràulic deixen 
d’augmentar als afluents i és el Ter el que s’explota. En el territori deixen de situar-se aprofitament aïllats 
per implantar-se pròxims als nuclis urbans existents. 
 

 
23 Creixement urbà de Manlleu 1857-1883 
Elaboració pròpia 
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24 Creixement de Torelló 1857-1883 cap al riu 
Plànol de Torelló abans del 1857, elaboració pròpia a través de la interpretació del plànol de Cerdà(1a). Plànol de 
Torelló 1883 elaboració pròpia del plànol de l’ electrificació (2) 
 
 La implantació de les fàbriques va fer que els nuclis creixessin cap al riu i omplissin el buit urbà que 
n’havia quedat.  Els camins existents que anaven als molins, es convertirien en carrers dels mateixos 
nuclis.  
 
En el cas de Manlleu, el molí de Miarons i el canal que l’alimentava, es trobava situat als afores del nucli 
de Manlleu. El nou canal industrial no es trobava dins del nucli antic sinó que anava paral·lel al recorregut 
del Ter a una cota més elevada. La instal·lació de les fàbriques va anar modificant aquest rec del molí 
ramificant-lo, ampliant fins a instal·lar 7 fàbriques i aquestes van modificar el creixement del nucli urbà. 
 
La ciutat va créixer cap el canal, la nova activitat genera un canvi en els creixement urbans. Ja no es 
ressegueixen els camins importants i es deixa la seguretat dels turons. El control de l’aigua i les millores 
tecnològiques fan que el riu es vegi com un aliat energètic i el creixement urbà s’atreveixi a situar-se a les 
seves proximitats. Els camins que anaven als molins es converteixen en carrers. El carrer Vendrell era 
l’antic camí a la masia Vendrell pròxima al moli de Miarons, l’actual carrer la Seda, era l’antic camí al molí 
Muntada. Finalment el mateix canal manté el camí que vorejava el rec i aquest es converteix en el límit de 
la nova ciutat industrial.  
 

25 Esquema interpretatiu del procés de creixement de la fase 1 entre els anys 1824-1848 
Elaboració pròpia 
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4.2.  EXPANSIÓ DE LA INDÚSTRIA ALS AFORES DELS NUCLIS EXISTENTS (1844-1880) 
 
Els nuclis existents es van començar a saturar. Hi havia una lluita per aconseguir els salts d’aigua que 
quedaven. El riu doncs, va deixar definitivament de veure’s únicament com a perill, i l’obertura al riu va ser 
total. De tal manera que les necessitats d’ampliació de les fàbriques pels bons resultats, van fer que es 
busquessin nous enclavaments amb salts d’aigua més grans. Els nuclis, tot i els beneficis de la proximitat 
del mercat eren limitats en espai i en alçades del salt d’aigua.  
 
Aquesta situació fa, que l’any 1844 es té constància que l’antic molí de Cavalleria es converteix en la 
fàbrica Can Llanas (BAYON: 2003), i per tant la primera fàbrica que es va situar als afores dels nuclis 
urbans. Va començar una segona fase d’expansió urbanística que compren des del 1844 fins al 1880, on 
el ferrocarril arriba finalment a les mines de carbó d’ Ogassa. Aquesta segona fase es podria qualificar 
com el moment de màxima expansió de la indústria a la conca del Ter. 
 

 
26 Imatge de la fàbrica Can Llanes l’any 1920. Fàbrica situada als afores del nucli urbà que ha dia d’avui ha 
quedat absorbida per Manlleu.  
Imatge extreta del llibre de 110 anys d’història de Manlleu  
 
Es produeixen dos tipus d’expansió urbanística, per una banda la consolidació de les fàbriques en uns 
nuclis urbans més industrials i d’altra banda l’aparició de fàbriques als afores dels nuclis que transformen 
encara més  aquests assentaments urbans.  
 
La primera expansió urbanística va ser la consolidació de les fàbriques pròximes als nuclis. En el cas de 
Manlleu, desprès de la construcció del canal industrial que va finalitzar les obres d’ampliació al 1848, van 
començar a consolidar-se tot un seguit de fàbriques que ja es serveixen de les aigües del canal per fer 
funcionar les seves turbines. La fàbrica Can Sanglas del 1841, les Tres Fàbriques (Salamí, Cotofil i Filtex) 
construïdes al 1844, Ca l’Estapé, la fàbrica de la Seda i la fàbrica del Molí Muntada del 1854 són 
exemples d’aquestes fàbriques que acaben consolidant i fent de Manlleu un dels centres fabrils més 
importants del principat (BAYON, 2003). 
 
D’altra banda, a finals d’aquest període les millores urbanístiques que impulsaven els propis empresaris, 
sobretot en temes d’accessibilitat, van fer que aquest procés anés més enllà de les poblacions principals. 
Això juntament amb els moviments socials que començaven a sorgir a les grans ciutats com Manlleu i 
Torelló  i per l’esgotament dels trams necessaris de recollida d’aigua per als salts que es necessitaven per 
fer moure les turbines, van fer que la indústria saltés fora dels nuclis urbans. Fins ara l’impacte urbanístic 
va ser només a nivell de les poblacions importants com Manlleu, Torelló i Roda de Ter. Però en aquesta 
segona fase es van començar a veure afectats per la industrialització altres pobles, com Sant Quirze de 
Besora o Montesquiu. La millora en les comunicacions i els beneficis obtinguts va fer que empresaris que 
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tenien les fàbriques als nuclis, traslladessin els seus projectes a llocs més aïllats i amb salts d’aigua 
superiors per treure’n més rendiment. 
 

 
27 Plànol dels nuclis de Sant Quirze de Besora i Montsequiu a l’any 1883 i la futura expansió urbana 
condicionada per les fàbriques i el FFCC.  
Elaboració pròpia 
 
A les proximitats de Manlleu, trobem la fàbrica Can Llanas inaugurada l’any 1844, poc desprès al 1853 
Can Buixó inicia la seva activitat desprès de varis intents frustrats, Can Dulcet situada pròxima a la Masia 
que li dóna el nom obra les portes al 1862. I finalment Can Remisa, la més allunyada de totes s’inaugura 
l’any 1866. A Torelló al 1861 Can Tarrés, s’instal·lava allà on hi havia l’antic molí Cervià situada més avall, 
on la fàbrica Domingo Feyner tornava les aigües al riu Ter. I al 1878 la fàbrica Matabosch s’inaugurava.  
D’altra banda a Roda de Ter, l’antic molí Salou és comprat per el Baurier per a obrir la fàbrica Salou 
Baurier  al 1864. I a continuació de la fàbrica Malars es situa pròxim al nucli de Roda la fàbrica Noguera al 
1872. A Sant Hipòlit s’instal·len la Farga Lacambra al 1853, Can Riva al 1874 i Can Gallifa al 1862. I a 
Sant Quirze de Besora ja es té constància de la fàbrica Can Trinxet i de Can Guixà a l’any 1859.  
 

 
28 Imatge de Can Remissa en primer pla, i al fons la Gleva i Ca l’Escolà a mitjans del XX.  
Imatge extreta del llibre de 110 anys d’història de Manlleu  
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29 Plànol de Manlleu de finals del segle XVIII on es veuen diferents preexistències i Molí regàs (molí Cavalleria), 
Fàbrica Trassera, situada sobre un antic molíl procés d’expansió. Fase 2 entorn de Manlleu (1857) 
Plànol inclòs a l’article Iniciaments de la industria a la vila de Manlleu de Eduard Rifà publicat en la revista Manlleu en la 
seva edició especial de Festa Major l’any 1935  
 

CONSEQÜÈNCIES 

Apareixen fàbriques aïllades del nucli.   
La nova font d’energia per a activar les fàbriques estava sent tot un èxit. I els empresaris buscaven 
instal·lar una fàbrica allà on hi hagués un bon salt d’aigua.  
 
En un primer moment  trobem fàbriques aprofitant les instal·lacions hidràuliques ja construïdes d’antics 
molins. Els canvis que es van realitzar no eren comparables amb la construcció de nous canals, 
comportes i sobretot noves concessions d’aigua. Tan sols s’havien de modificar i fer canvis en la 
concessió. Per tant molts empresaris decideixen reaprofitar antics molins. 
 
Aquests nous assentaments van ser els que podríem anomenar les colònies dependents. Eren colònies 
perquè es troben aïllades dels nuclis urbans, però depenien d’ells ja que no tenien tots els serveis bàsics 
que les complementaven. Van ser assentaments que al llarg del procés d’industrialització van evolucionar 
i es van anar transformant contínuament.  
 
La colònia dependent és el nom amb que s’ha denominat a aquesta forma de colonitzar el territori 
característica del Ter. Segueix el concepte de colònia, ja que parteix de la fàbrica al riu, i per tant l’energia 
hidràulica com a element comú, consten d’un espai annex vinculat i complementant la fàbrica. Aquest 
annex  no apareix en un primer moment, però al ser un nucli viu, evoluciona  
 
Les colònies dependents no es distanciaven més d’2km respecte als nuclis antics fet que permetia 
comunicar-se amb ells a peu (imatge 30). Era una distància que també permetia la bona comunicació de 
les mercaderies amb el nucli, ja que les comunicacions eren per carretera i aquests ja estaven ben 
comunicats. Aquestes colònies per el període on ens trobem, apareixen per un objectiu de rendiment 
econòmic i per tant es limiten als mínims en quan a construir espais productius. Les mancances que 
tenen com falta d’habitatges, de botiga o d’església,  les supleixen creant un vincle amb el nucli urbà. Més 
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endavant i sobretot pels posteriors moviments socials de les ciutats buscaran la forma d’aillar-se dels 
nuclis o bé construint els serveis o fins hi tot construint muralles.  
 
Trobem el cas de la colònia Can Riva, a les Masies de Voltregà on no va arribar a construir mai una 
església. Les proximitats del Santuari de la Gleva ho va fer innecessari. D’altra banda l’economat de la 
colònia així com el centre médic donava servei també al nucli urbà. Can Riva és una colònia dispersa en 
el territori buscant el vincle amb el nucli urbà, part dels habitatges dels obrers es van situar a l’altra banda 
de la carretera pròxims a les Masies de Voltregà. D’altra banda Can Remisa colònia a poc menys de 2km 
de Manlleu, va iniciar-se amb una fàbrica i serveis al seu voltant. Posteriorment s’hi va construir un mur 
que va tancar el recinte, però molts treballadors venien cada dia de Manlleu a treballar. 
  
Un dels trets més característics d’aquestes colònies és, que en la major part dels casos tenen el seu 
origen en un molí hidràulic proper als nuclis principals (Torelló, Manlleu, Sant Hipòlit, Sant Quirze i Roda 
de Ter). La falta d’un capital suficient, sumat a un territori que proporcionava una concessió d’aigua 
establerta, amb unes instal·lacions  ja construïdes, feia que els empresaris optessin per aquest tipus de 
recinte. La manca de recursos feia que la elecció d’aquest lloc fos, en primera instància la reutilització 
d’instal·lacions ja establertes i que es situessin pròximes als nuclis existents per la mà d’obra. La resta 
vindria desprès. Al trobar-se amb un antecedent com un molí, no sempre seguia el concepte de colònia-
meandre (VALL,1999) i el salt que tenen va ser, en molts casos, moderat. Els treballadors podien venir 
del mateix nucli i no calia construir habitatges per a ells en un primer moment, fet que els empresaris  
s’estalviaven una primera inversió important. Tot i així, aquests assentaments són els que amb el temps i 
a mesura que s’obtenen beneficis, pateixen més canvis, ja que comencen amb mínims i en molts casos 
acaben convertint-se en colònies completes (NADAL: 2001). Són un primer pas, per a les gran colònies.  
 
 

 
30 Plànol del procés d’expansió. Fase 2 entorn de Manlleu (1883) 
Elaboració pròpia a partir del plànol aixecat el 1857 per Ildefons Cerdà en el seu projecte per al Ferrocarril i del plànol 
actual del ICC 
 
Per exemple la fàbrica de Can Dolcet es va instal·lar allà on hi havia l’antic molí amb el mateix nom. Can 
Buixó que es va situar ampliant l’antiga fàbrica Trassera, allà on també hi havia una antic molí dels 
Regàs. La fàbrica Groga o Can Llanas es va situar allà on hi havia el molí de Cavalleria.  En el cas de 
Torelló, Can Tarrés (1859) es va col·locar  allà on hi havia el molí de Cervià i Can Blanc on hi havia el 
molí Basses o d’en Cup. A Sant Hipòlit la Farga Lacambra va construir una nova fàbrica allà on hi havia el 
molí d’Ordeig i Ca l’Escolà va col·locar  la nova fàbrica a l’altre llera del molí d’en Saleta. A Sant Quirze de 
Besora Can Trinxet (1859) es va construir allà on hi havia l’antic molí del Marqués de Besora. Totes elles 
colònies dependents.  
 
Tan sols Can Remisa (1866) a Manlleu i Can Guixà (1859) a Sant Quirze, totes dues colònies 
dependents, es desconeix si tenien un antecedent hidràulic. 
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31 Plànols esquemàtics dels principals nuclis i direccions dels seus creixements urbans seguint les noves 
ubicacions de les fàbriques  
Elaboració pròpia 
 
En el cas de Roda de Ter, la colònia dependent Salou Baurier s’originà allà on hi havia l’antic molí Salou, 
a menys d’un kilòmetre del nucli. Els treballadors de la colònia vivien a Roda de Ter i cada dia 
travessaven una palanca sobre el riu Ter. Fins que a l’any 1882 es té constància d’un projecte de 
construcció de dos blocs d’habitatges “con objeto de evitar los inconvenientes anejos a las fábricas 
separadas del punto de habitación de los obreros ha fundado una colonia industrial...”10 Segons el 
projecte al 1882 hi havia 210 persones treballant a la mateixa colònia, de les quals només hi vivien 73 al 
costat de la fàbrica. En Jaime Macià, mestre d’obres certifica en el mateix projecte que des de l’última 
casa de Roda, la casa del Fil, i seguint el camí de la palanca hi ha 820,15m, un recorregut que havien de 
fer molts operaris que perdien temps i patien incomoditats. Sembla ser que amb aquest projecte a part de 
les millores que aconseguien fent dos nous blocs d’habitatges, es volien acollir també als beneficis de la 
llei de colònies11. D’altra banda per la data del projecte, segurament també es buscaria un control dels 
obrers i cert aïllament respecte el nucli urbà i els seus moviments obrers.  
                                                           
10 Proyecto de una colònia industrial Salou- Baurier Hacienda Legajos 525/6, Arxiu de la Corona d’Aragó  
11 Llei aprovada al 1868 on es podia aconseguir l’estatut de colònia sempre i quan es complissin una sèrie de requisits i per tant 
obtenir diferents avantatges fiscals i altres beneficis  
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32 Plànol general del Proyecto de una colònia industrial Salou Baurier. D’una fàbrica en construeix els 
habitatges per als obrers que venien de Roda de Ter. 
Arxiu de la Corona d’Aragó. Hacienda Legajos.  Document original a l’Annex de la tesina 

El nucli urbà creix cap a la llera del riu als afores del mateix  
Aquestes fàbriques que en el moment de la seva instal·lació estaven aïllades, a dia d’avui moltes d’elles 
han quedat absorbides per el propi nucli urbà i formen part d’ells. I és que en aquesta segona fase 
d’expansió els nuclis creixent cap els camins que unien aquestes fàbriques. Les millores urbanes i els 
creixements responien a aquesta nova industria als afores.  
 
L’aparició de la carretera de la Gleva l’any 1874,  que comunicava Manlleu i Sant Hipòlit a través de les 
fàbriques el Dolcet, Rusiñol, i Ca l’Escolà, n’és un exemple d’aquestes millores. I és que les 
comunicacions eren un punt molt important per al bon funcionament de la indústria. És a partir d’aquesta 
fase on hi ha més inversions en la xarxa de comunicacions. A l’any 1865 es construeix la carretera de 
Manlleu a Torelló i l’any 1917 la carretera de Roda. 

Arriba el ferrocarril  
Finalment el creixement industrial és tan important que  els empresaris també impulsen un nou mitjà de 
comunicació, el ferrocarril. Aquest pretenia ser l’eix connector amb les mines d’Ogassa per a alimentar les 
fàbriques amb una energia complementaria, el carbó. La construcció del ferrocarril va arribar a Ogassa 
l’any 1880. 
 
Finalment el carbó no va tenir el rendiment que s’esperava i el tren va acabar sent un mitjà de 
comunicació de les matèries primeres i de les manufacturades cap a Barcelona. Però va donar un nou gir 
urbanístic sobretot allà on es va situar una estació de tren. Els nuclis de Manlleu, Torelló i Sant Quirze 
van començar a projectar nous barris cap a les noves estacions de tren que s’implantarien.  

33 Esquema interpretatiu del procés de creixement de la fase 1 entre els anys 1844-1880 
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4.3. COLONITZACIÓ DE LES ZONES RESTANTS MÉS AÏLLADES (1868-1910) 
Finalment, un últim període d’expansió de les zones més aïllades compren des del 1868 on és vigent la 
Llei de Colònies i el 1910 amb la introducció de l’electricitat. Aquest període és on van aparèixer les grans 
colònies del Ter.  
 
El creixement de la indústria va veure’s interromput per la Guerra de Secessió Americana (1861-1865), 
que va suposar moltes dificultats alhora de proveir-se del cotó. Tot i que la indústria encara estava tocada 
per la falta de matèries primeres, anys més tard va seguir creixent.  
 
Ens trobem en un territori on l’aposta per invertir-hi va deixar de ser arriscada. Es van reinvertir els 
beneficis de les fàbriques en millores en les comunicacions. Els principals beneficiaris van ser les 
comunicacions amb Barcelona, però també es va invertir en menor mesura en les comunicacions locals i 
en les fàbriques. Per tant ja no hi havia una absència de comunicacions. D’altra banda l’energia hidràulica 
al Ter, tot i ser un riu irregular, ja va quedar demostrat que aportava beneficis i funcionava com a font 
d’energia gratuïta. 
 
Les inversions van anar més enllà. Per una banda els moviments obrers a les grans poblacions cada 
vegada eren més importants i en més quantitat, sobretot a Manlleu, a més cal sumar el fet que els 
empresaris volien tenir control total dels seus treballadors i finalment  l’esgotament dels salts a prop dels 
nuclis, va provocar que s’invertís en salts més aïllats. 
 
D’altra banda el marc legal també va facilitar aquest salt a la colonització més aïllada del territori. Durant 
el Bienni progressista (1854-1856) es van tornar a recuperar moltes reformes que impulsaven la indústria 
i això també va ajudar a créixer el nombre de fàbriques. Però no va ser fins a l’aprovació al 1868 de la Ley 
de Colonias que donava certs avantatges als empresaris que construïssin una colònia industrial en 
terrenys erms va suposar un intent de canviar la forma de colonitzar el territori. En el cas del Ter entre 
altres motius, no hi havia tants territoris erms, i pocs empresaris es van poder beneficiar d’aquesta llei. 

CONSEQÜÈNCIES  

Apareixen les grans colònies industrials  
Aquesta tercera etapa es va caracteritzar per la colonització dels espais que quedaven per a obtenir bons 
salts d’aigua, va fer que apareguessin recintes més allunyats de dimensions importants i que competien 
amb nuclis històrics. Aquest concepte d’aïllat, ja va ser totalment intencionat per aquesta nova expansió. 
Es buscava una descontaminació dels nuclis urbans per tant la creació d’un nou entorn més controlat. Va 
ser per aquest motiu, que a partir dels anys 70-80 comencen a aparèixer tot un seguit de colònies aïllades 
que responien també a una inversió unitària. Ja des d’un començament es va partir de la idea de ser 
fàbriques autosuficients sense haver de dependre d’un nucli urbà existent. Constaven de l’espai fabril, 
d’un espai per a la residència dels treballadors i d’un espai per a equipaments . En el cas del Ter les 
colònies aïllades són la Coromina, Vila-Seca, El Pelut, La Mambla, Can Gallifa, Borgonyà, la Farga de 
Bebié i Còdol Dret. De totes aquestes colònies, només es van poder beneficar de la Llei de colònies i per 
tant obtenir l’Estatut de colònia  la colònia Borgonyà, la Farga de Bebié, El Pelut i Vila-Seca. D’altra banda 
el ferrocarril era una via de comunicació molt important per a les colònies industrials. Tot i així es van 
beneficiar realment del ferrocarril la Farga de Bebié i Borgonyà que tenien una estació pròpia, potser per 
això no és casualitat que aquests dos exemples són les dues colònies industrials més importants i 
emblemàtiques del Ter. 
 
 

81



EL (TER)ANNÀ D’UN TERRITORI INDUSTRIAL 
 

34 Fases d’expansió de la indústria, Fase 3 entorn de Torelló 1883 
Elaboració pròpia a partir del plànol aixecat el 1857 per Ildefons Cerdà en el seu projecte per al Ferrocarril, del plànol 
actual del ICC i del plànol d’electrificació del 1883 del MIT 
 
Tornant a la particularitat del Ter respecte al seu territori preindustrial, les colònies més aïllades també 
van aprofitar antigues preexistències hidràuliques del territori. A l’àmbit d’estudi colònies que 
apareguessin del no-res sense aquest procés evolutiu vinculat a les preexistències hidràuliques, només 
trobem el cas de la Colònia Borgonyà . La resta de colònies aïllades del Ter, van començar a partir 
d’instal·lacions hidràuliques existents. És el cas també de la més aïllada de totes,  la Farga de Bebié, que 
es va situar allà on hi havia l’antic molí de Rocafiguera (imatge 35). La colònia Vila-seca, on segons Joan 
Vinyes i Parramon (VINYES:2003) es té constància d’un antic molí, el molí de les Palanques,  o la colònia 
Ymbern o el Pelut, situada allà on hi havia una antiga adoberia, la Coromina, situada allà on hi havia 
l’antic molí de la família Espona són mostres d’aquests vincles amb el territori provinent de l’agricultura. 
 

    
35 Plànol per al Projecte d’un FFCC full 13A d’Ildefons Cerdà 1857 i plànol topogràfic de la propietat de la Farga 
de Bebié 1920. 
Institut Cartogràfic de Catalunya, elaboració pròpia 
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Consolidació de les colònies existents.  
En el cas de les colònies industrials pròximes als nuclis, van començar a ser petites fàbriques i en 
aquesta última fase acaben evolucionant en grans colònies industrials construint o bé ampliant habitatges 
i d’altres serveis bàsics.  

Millores urbanístiques a l’interior dels nuclis. Construccions simbòliques.  
Els beneficis de la indústria no només es van reinvertir en millores per a la fàbrica. Per una banda forma 
part de les colònies industrials emfatitzar els símbols de poder i de control a través també de l’arquitectura 
(CLUA:1994). Va ser doncs un període on es van construir grans edificis amb una arquitectura 
premodernista de gran importància.  
 
Per una banda els edificis destinats als fabricants o als industrials on hi havia una clara intencionalitat de 
majestuositat i de mostra de poder. Dos casos emblemàtics a la comarca són la residència de Can 
Remisa, Cau Faluga construïda l’any 1890 i la casa Puget construïda l’any 1886 a la plaça Major. És el 
millor exponent de les residències dels fabricants de Manlleu. A banda de la façana imponent i del seu 
coronament, cal remarcar-ne el jardí interior així com les construccions annexes als carrers Alta Cortada i 
de la Font. Actualment es la Casa de cultura de la vila. Aquesta última enmig de la ciutat de Manlleu, amb 
els elements de pedra, marbre, estucs, mosaics hidràulics, fusteries etc era una mostra dels grans 
beneficis que aportava la indústria i una mostra de la importància també de la ciutat com a residència dels 
mateixos fabricants. A Manlleu el carrer Sant Domènech concentra bona part de les cases senyorials de 
la burgesia industrial de la zona amb les cases Sanglas, Vilaseca, Casacuberta i Grau construïdes al 
primer terç del segle XX. 
 
I per altra banda la construcció de les grans obres públiques on també hi havia un rerefons simbòlic. La 
construcció més important va ser la plaça Fra Bernardí, a Manlleu. La seva construcció va representar la 
consolidació del nou creixement urbà provocat per la implantació de les fàbriques al canal. Es va situar en 
el buit urbà que quedava entre els dos camins que anaven a les fàbriques i per tant tota una operació 
d’obra pública. La industrialització va crear una de les 12 places noucentistes existent a Catalunya, però 
sobretot  va crear una plaça comparable a qualsevol plaça de ciutats importants com Vic o fins hi tot 
Barcelona. La plaça Fra Bernardí va ser tot un símbol per a la ciutat de Manlleu com a ciutat industrial 
prospera i madura.  
 

 
 
36 Esquema interpretatiu del procés de creixement de la fase3 entre els anys 1868-1910 
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4.5. CRISI DEL MODEL BASAT EN LA FORÇA DEL RIU COM A ENERGIA (1910-1964) 
 
Ens trobem amb una territori absolutament densificat de fàbriques. Hi ha salts d’aigua cada 1-1,5km de 
recorregut fluvial, el riu es trobava absolutament esgotat. Els únics trams que van quedar sense colonitzar 
mitjançant les fàbriques era perquè la topografia i les comunicacions no van permetre una viabilitat en la 
inversió de la fàbrica.  
 
És en el tram del doble meandre de l’illa, on al 1883 hi trobàvem la fàbrica Forcada, però que en els anys 
posteriors desapareixia i només va quedar una central hidroelèctrica que a dia d’avui encara hi és. Per 
tant va ser una fase on no hi ha noves expansions en el territori. Va ser un període on les fàbriques van 
començar a entrar en crisi.  
 
Els primers anys del s. XX es van veure condicionats per la crisi tèxtil provocada per la pèrdua dels últims 
mercats colonials (1898). A partir del 1910 es va iniciar la crisi d’un model d’industrialització basat en la 
força del riu com a energia per a les fàbriques. La transformació econòmica d’aquest darrer període es 
podria explicar per la introducció de la electricitat a la indústria, com a nova font d’energia. L’electricitat va 
permetre mecanitzar més la indústria reduint-ne els costos, reduir els preus i incrementar la demanda i 
augmentar-ne la producció. Les colònies aïllades van deixar de tenir sentit, ja que la font d’energia no 
depenia directament de la força del riu. Es van acoblar generadors d’electricitat a les turbines per tal 
d’obtenir energia elèctrica i vendre-la a les grans xarxes distribuïdores d’electricitat. Tot i així, l’energia 
que proporciona el riu encara va ser preuada per un país amb escassos recursos energètics, i moltes 
colònies van seguir funcionant.  La Primera Guerra Mundial, on Espanya es va mantenir neutral, va donar 
embranzida per consolidar les fàbriques tèxtils existents. El cop més fort va ser a la dècada dels 40 quan 
les conseqüències del Guerra civil encara no havien estat superades, uns forts aiguats van destrossar 
bona part de les fàbriques del riu. El cop va ser molt fort i algunes no es van recuperar i van ser venudes. 
Posteriorment les mesures proteccionistes del franquisme al producte nacional van fer que les fàbriques 
subsistissin una mica més. Aquesta forma de mantenir-se per sobreviure, va fer que no es reinvertís en 
millores tècniques i per tant en obrir les portes al mercat europeu i sobretot al mercat mundial després del 
1975, el producte tèxtil del Ter tampoc va poder competir. Mica en mica les colònies industrials que 
encara es mantenien obertes van anar tancant.  
 

 
37 Imatge de la façana de Manlleu davant del riu a l’any 1940. 
Imatge extreta del llibre de 110 anys d’història de Manlleu  
 
Com a fet significatiu de la fi de les colònies, al 1964 es va inaugurar el Pantà de Sau, un embassament 
realitzat a Vilanova de Sau, que va modificar la fúria del riu curs avall i modificar els curs fluvial riu amunt. 
Les aigües del pantà van inundar la Colònia Còdol Dret i part de la Colònia Salou Baurier, simbolitzant el 
fi d’una etapa. Finalment aquest últim període va ser la crisi del model d’industrialització basat en la força 
del riu com a energia per a les fàbriques. 
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Ens trobem doncs en una primera onada de tancaments d’activitat tèxtil entre els anys 60 i 70 on trobem: 
Salou-Baurier i Còdol Dret, afectats entre altres per el pantà de Sau, Can Guixà, La Coromina i Ca 
l’Estapé afectada per un incendi. 
 
I d’altra banda una onada més tardana cap a finals dels 80, inicis dels 90 amb la nova crisi del tèxtil amb 
la globalització i sobretot per el mercat xinés on definitivament tanquen les últimes fàbriques que 
subsistien  
El Pelut, la Farga de Bebié, Matabosch, Can Tarrés, Can Gallifa, Can Riva, Ca l’Escolà, Can Dolcet, 
Malars  i la Blava. 
 
Actualment hi ha les fàbriques que han deixat l’activitat tèxtil però noves empreses s’han instal·lat. És el 
cas de Can Trinxet, situada pròxima a l’estació de tren i absorbida pel nucli de Sant Quirze de Besora, 
que a dia d’avui hi ha una empresa dedicada al reciclatge de plàstics. La Mambla, que actualment encara 
es conserven la fàbrica i tota la infraestructura hidràulica i el meandre acull una empresa de plàstics 
(Sligan White) que ha construït noves naus industrials. També la Fàbrica Can Blanch a Torelló on als 
anys 90 va tancar les portes al tèxtil, però la seva situació respecte Torelló va fer que una altre empresa 
dedicada a la fabricació d’electrodomèstics l’adquirís per instal·lar la seva activitat. O bé, Can Buixó a 
Manlleu que va tancar definitivament l’any 1991, i un any més tard l’adquireix Fundición Dútil Benito que a 
dia d’avui encara funciona a ple rendiment. 
 
La Farga Lacambra és la única que a dia d’avui continua en plena activitat. I fins fa ben poc, Can Remisa 
va recuperar l’activitat tèxtil desprès d’un període abandonada, però que finalment l’any 2013 va tancar.  
 

  
38 Vistes de Salou Baurier inundada pel pantà de Sau i vistes dels safarejos de Manlleu a l’actual passeig del 
Ter.  
Imatges fetes per la pròpia autora 2014 
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 4.6. EL PROJECTE TERRITORIAL, UN TARANNÀ 
 
El riu Ter és l’element natural vertebrador del territori que l’acull. És el primer element que crea 
l’urbanisme del lloc. És el riu que estructura el territori, però és l’home qui el domestica. Al fer-ho, ja que 
és un bé escàs i de molt valor, és l’home que s’adapta a la seva fisonomia i a les seves lleis. El procés 
d’industrialització a la comarca, canvia a partir de mitjans del XIX, la fisonomia dels territoris i poblacions 
situats a la vora del Ter. L’estructura del territori format per tot un seguit de meandres permet una 
circulació més tranquil·la de l’aigua i una major facilitat i oportunitats per instal·lar rescloses o canals de 
derivació d’aigües. El riu serpenteja el territori deixant una multitud d’emplaçaments òptims i relativament 
segurs i arrecerats a ambdós marges del riu, per a instal·lar els fàbriques.  
 
La industrialització del Ter i la domesticació de les seves aigües es va produir de forma progressiva i 
colonitzant el territori per fases i a través de diferents formes industrials. Els empresaris buscaven 
un bon salt d’aigua, un terreny ben comunicat, on col·locar la fàbrica i mà d’obra per a treballar-hi. Les 
preexistències pròximes als nuclis van ser les primeres en colonitzar-se (fàbrica del nucli), posteriorment, 
quan es van esgotar, i per la necessitat d’ampliació del salt d’aigua es van col·locar als afores (colònia 
dependent). A mesura que aquestes instal·lacions quedaven esgotades i amb rendiments de salt d’aigua 
molt limitats, es van traslladar en zones més aïllades (colònies aïllades). La indústria tot i constituir-se 
amb una intenció purament empresarial, i per tant sense cap intencionalitat urbanística, va aconseguir fer 
un projecte territorial. Els mateixos empresaris van impulsar millores urbanístiques únicament per a 
benefici de les seves empreses. Aquestes operacions, com la construcció del ferrocarril cap a les Mines 
d’Ogassa, els nous barris obrers que ampliaven els nuclis existents, o fins i tot les mateixes obres de 
reforma dels mateixos nuclis, com la plaça Fra Bernardí de Manlleu. Tot un seguit de transformacions i 
millores que van construir el territori que coneixem ara. Un territori diversificat però coherent amb ritmes i 
estructura que a través de les fàbriques a construït un projecte territorial. La colonització de la indústria 
en els meandres del Ter entre Montesquiu i Roda de Ter va acabar per construir aquest projecte 
territorial, convertint-la en la ciutat territori que coneixem avui.  
 
Aquesta configuració de meandres que dibuixa el riu permet una lectura del territori conjunta i per tant una 
ciutat territori que combina nuclis urbans, un seguit d’establiments fabrils, assentaments rurals dispersos i 
una xarxa d’infraestructures que relacionen tota aquest sistema.  
 
El que fa del riu Ter un cas particular va ser el territori preindustrial. Els nuclis existents vora del riu, el 
camí medieval que el creuava de nord a sud, les masies disperses pel territori i tota la xarxa de camins 
van fer que la implantació de les fàbriques s’hagués de vincular a les preexistències.  En el cas del Ter 
dels 36 recintes industrials que s’han comptabilitzat 28 provenen d’antigues preexistències transformades.  
 
La implantació industrial en un territori ple va fer que es creés un vincle amb les existències . Les colònies 
van crear relacions evidents amb els pobles més pròxims tal i com hem pogut comprovar. Són poques les 
excepcions que no tinguessin aquest vincle directe. Borgonyà i la Farga de Bebié són les últimes colònies 
en instal·lar-se i ho fan sense cap vincle i totalment aïllades. Aquest vincle entre poble i colònia i en 
particular amb les colònies dependents es té la intuïció que podrien tenir una relació com les colònies de 
corall. L’animal conegut com a corall no és més que un petit pòlip d’estructura calcària blanca. Els 
diferents colors que presenten els esculls de corall es deuen a unes microalgues que viuen dins d’aquest 
pòlips. Els pòlips els hi proporcionen energia al corall i al seu torn el corall proporciona protecció i habitat 
a les microalgues. La colònia  industrial i els pobles del Ter es relaciona com el corall i els pòlips. La 
colònia li proporciona l’activitat, l’energia, i els nuclis l’estructura.  La relació entre el nuclis i les 
colònies és una relació simbiòtica. Una vincle  on es beneficien l'un de l'altre, i on cap d’ells podria 
viure sense l'altre.  
 
Aquesta vinculació i relació, no és només entre el nucli i les seves colònies més pròximes. Moltes 
referències ens vinculen Manlleu amb Ca l’Escolà situada a Sant Hipòlit i així successivament. I és que 
aquest vincle simbiòtic va més enllà del nucli-colònia i arriba a vincular tot el territori dels meandres del 
Ter, reforçant doncs l‘esquema de ciutat-territori  
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