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Informació pedagògica

Informació pràctica

E X P L O R A R C A T A L U N Y A 23

Aquesta excussió pertany al llibre:
Explorar Catalunya 3

80 excursions per a joves de 12 a 16 anys 

L’exitosa novel.la Olor de 
colònia de l’escriptora 
Sílvia Alcántara ha contri-

buït a popularitzar les visites a les 
colònies industrials. Entre aques-
tes, el Museu de la Colònia Vidal 
és el mirall del món industrial del 
principi del segle passat.  

El riu Llobregat travessa de nord 
a sud el Berguedà i vertebra la 
comarca. El territori que envolta 
el riu és, en gran part, forestal i 
poc conreable. Amb l’agricultura 
limitada, la comarca gaudeix d’una 
llarga tradició manufacturera, i ja 
des de l’inici del segle XIX encetà 
el procés d’industrialització, A poc 
a poc les fàbriques, primer força 
modestes, esdevenien grans colò-
nies industrials. El carbó escasse-
java i el preu n’era molt elevat. Les 
indústries cercaven en la força de 
l’aigua del riu l’energia econòmica 
i alternativa per fer moure les seves 
turbines. Una vintena de colònies 
tèxtils s’estenien a tocar del curs 
d’aigua del que diuen que fou “el 
riu més treballador del món”. 

Es consolidà el sistema de la colò-
nia, on la dependència dels treba-
lladors amb relació a la fàbrica  era 
gairebé total (escoles, economats, 
serveis mèdics...), els obrers no no-
més treballaven sinó que també vi-
vien a la colònia sotmesos al règim 
paternalista d’aquesta.  Les despe-
ses dels serveis que s’oferien als 
treballadors eren compensats per 
l’absència de conflictivitat laboral. 
Amb tot, el règim de les colònies 
disposava del suport d’una impor-

tant influència clerical, que prete-
nia abastar tota l’activitat social.   

La colònia Vidal, a l’extrem sud 
de la comarca, començà a funcio-
nar l’any 1900 i va plegar al 1980, 
en plena crisi del tèxtil.  Cal Vidal 
forma part de la xarxa de museus 
del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya i és una eina 
indispensable per recuperar la his-
tòria del procés d’industrialització 
català.

PUNT DE PARTIDA
La resclosa de la Colònia. 

RECORREGUT
LA RESCLOSA

A peu del riu, una paret de més 
de 14 metres d’alçària aturava 
les aigües del Llobregat per 
desviar-les pel canal i portar 
la seva força fins a la turbina. 
Aquesta l’engolia, i tot un en-
tramat de corretges i embar-
rats es movien cap a la petita 
dinamo que transformava la 
frenètica bellugadissa en el 
corrent elèctric per il.luminar 
la fàbrica. 

LA MÀQUINA DE VAPOR
Ben a prop de la resclosa, i si-
tuada en una petita edificació 

Itinerari: Visita a la colònia tèxtil VidalImaginem-nos el que 
passava
Abans de visitar la colònia obre-
ra, podem informar-nos una 
mica, llegir el fullet de presenta-
ció i formular-nos alguna hipò-
tesi sobre el funcionament de la 
fàbrica i la vida dels obrers. La 
visita ens permetrà confirmar-la 
o desmentir-la, i també imaginar 
el que hauria passat si... 

Transport. 
Alsa-Alsina Graells. Línia Bar-
celona-Berga, parada a la Co-
lònia Vidal. 
Vehicle privat. 
Autovia C-16, sortida 79.
Telèfons i webs 
Museu Colònia Vidal. Visites:
93 829 04 58. En grup: concer-
tar. Individuals: dissabtes, diu-
menges o festius a les 11 h.   
www.museucoloniavidal.org

amb una gran xemeneia, la màqui-
na de vapor era utilitzada com a 
font energètica alternativa, quan 
la força de la turbina no era sufi-
cient. Just darrere de la màquina 
de vapor trobem la fàbrica. 

LA NAU DELS TELERS
A l’elegant nau de tres pisos hi 
ha la maquinària requerida per 
transformar el cotó comprat a 
l’Índia, Amèrica i Egipte: la carda, 
per pentinar les bales de cotó, les 
metxeres, per tramar els brins i 
aconseguir els feixos, els telers de 
garrot, per teixir les peces, etc.

ELS HORTS
El que fou la zona d’horta feinejada 
pels treballadors per tal d’alleujar 
la magra economia familiar amb 

verdures i reduït aviram, ac-
tualment està força abandonada 
perquè hi viu molt poca gent a 
la colònia.  

 ELS PISOS
Els habitatges dels treballadors, 
d’exterior uniforme i de cons-
trucció senzilla, són ara apar-
taments rehabilitats destinats a 
l’oferta turística. Visitem el pis 
dels treballadors, la biblioteca, 
l’escola, la peixateria i les dutxes 
i els safareigs. Davant la plaça i 
l’església trobem el convent. 

EL CASAL DE LA DONA
Fou el convent de les monges do-
miniques encarregades d’adoc-
trinar les noies de la colònia. Va 
ser també la residència temporal 
de les joves que, vingudes de les 
masies properes i de la rodalia, 
cercaven una mesada per sos-
tenir la família. En algun temps 
funcionà com a guarderia per als 
nadons de la colònia.

TORRE DEL AMO DE LA 
COLÒNIA VIDAL
A la colònia Vidal hi ha tres nu-
clis diferenciats: zona industrial; 
colònia obrera i zona residencial 
dels amos i directors. La torre de 
l’amo es troba en un lloc alt i vi-
sible tant des de colònia com des 
de la fàbrica. És una torre senzi-
lla, poc ostentosa, construïda als 
anys 20 del segle passat.

Seu de la Fundació Colònia Vidal
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COM EREN LES VIDES OBRERES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL  

La Colònia Vidal, avui museu, 
abans fàbrica  
Forma part del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya


