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El projecte Joves per les Muntanyes emblemàtiques 
(Youth4EmblematicMountains - Y4EMM) es va posar en marxa per augmentar la cons-
cienciació sobre el patrimoni cultural i natural i preparar els joves perquè siguin 
els futurs actors clau de la transició verda, ja que juguen un paper clau en la con-
secució d’aquest objectiu. A més, les escoles poden ser potents a l’hora de donar 
a conèixer els entorns naturals i culturals i els diferents reptes que s’han d’abordar. 
Aprendre a través d’exemples concrets de la seva àrea local pot ser una manera 
d’arribar als joves i animar-los a romandre a les seves zones, escollint professions 
verdes i protegint de manera proactiva el patrimoni natural i cultural. 
En aquest sentit, el professorat té un paper clau per tal d’introduir aquests temes a 
les seves aules. Per aquest motiu, el projecte pretén formar professors dels territoris 
locals per dotar-los d’estratègies i eines per treballar el patrimoni natural i cultural 
així com com orientar els seus alumnes cap a feines en aquest àmbit. 
La següent activitat/eina pedagògica pretén que sigui utilitzada directament pels 
professors/formadors per ajudar-los a abordar els temes esmentats anteriorment 
amb els seus alumnes, a classe i/o durant les visites de camp

Introducció
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Cop d’ull a l’activitat
Nom: Una vida a la Colònia Vidal

Temàtica: Patrimoni social i cultural
Edat/curs: 4rt ESO (15-16 anys)

visita de camp
cartografia
joc físic
debat
aprenentatge cooperatiu
storytelling

Tipus d’activitat
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Objectius d’aprenentatge
Els objectius d’aprenentatge d’aques-
ta activitat són:

 Situar les colònies industrials del 
Llobregat en el context històric de 
Catalunya i d’Europa.

 Conèixer el context social de l’època 
de la industrialització

 Conèixer una colònia i els espais 
que la componen

 Comparar la vida de fa 100 anys 
amb l’actual: feina, dones, organitza-
ció social,...

 Entendre la ubicació de la colònia 
industrial en el seu context geogràfic 
- Saber utilitzar mapes per moure’s en 
un espai geogràfic

Les competències
Les competències que es 
treballaran seran:

 Analitzar els canvis i les continuïtats 
dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica.

 Aplicar els procediments de la recer-
ca històrica a partir de la formulació 
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 
interpretar el passat.

 Valorar el patrimoni cultural com a 
herència rebuda del passat, per de-
fensar-ne la conservació i afavorir que 
les generacions futures se l’apropiïn.

 Formar-se un criteri propi sobre 
problemes socials rellevants per de-
senvolupar un pensament crític.

 Pronunciar-se i comprometre’s en 
la defensa de la justícia, la llibertat i la 
igualtat entre homes i dones.

Els conceptes clau
A partir dels següents conceptes clau:

 Cronologia i temps històric. 
 Coneixements històrics temporals. 

Vincles entre el passat, el present i el 
futur. 

 L’empatia històrica. La memòria 
històrica.  

 Elements de canvi i continuïtat 
entre etapes històriques. Arrels histò-
riques de la contemporaneïtat.  

 El passat i el present de Catalunya 
en el context d’Espanya i d’Europa. 

 Models d’interpretació geogràfics i 
de fets històrics. 

 Les dones en la història i en les soci-
etats actuals. 

Objectius d’aprenentatge, 
competències i conceptes clau
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L’activitat proposada es realitza a la 
Colònia Vidal de Puig-reig
Carretera C-16, km.78 Pl. Puríssima, s/n 
08692 Puig-reig (Barcelona)
Per tal d’arribar-hi:
Sortida 79 de la C-16, Puig-reig sud

Lloc de realització 
de l’activitat

9 10 6

12 13

2 3

151 16

7

4

14

5

8 11

 1 Fundació Vidal Escola
 2 Dutxes
 3 Caixa Manresa
 4 Església
 5 Pis dels treballadors
 6 Peixateria
 7 Safareig
 8 Fàbrica La Nau
 9 Fàbrica Resclosa i canals
 10 Fàbrica Màquina de vapor i sirena
 11 Torre de l’Amo
 12 Casal de la Dona
 13 Camp de futbol
 14 Jardins centrals
 15 Escola
 16 Biblioteca

Barcelona

Terrassa

Puig-reig
Colonia Vidal

Berga

Manresa

C-16
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Cal Vidal és una colònia industrial que pertany al municipi de 
Puig-reig. Es va començar a construir el 1892, quan gairebé la 
resta de colònies de les conques fluvials de Catalunya i de la ma-
teixa comarca del Berguedà ja estaven completament desenvo-
lupades.

Cal Vidal és un exemple de colònia industrial composat per tots 
els elements més característics d’aquesta tipologia de construc-
cions urbanes. En destaca una marcada separació dels edificis en 
base a les seves funcions: la part de prop del riu que aglutina els 
edificis industrials; una zona residencial i la colònia obrera. 

Val a dir que la colònia es va anar ampliant i millorant en diverses 
etapes i va prendre la fesonomia actual en els anys de la post-
guerra, quan es va donar un important impuls a la vida cultural 
amb la construcció de la nova església, l’edifici de la Fundació 
Vidal (actual seu del Museu), el teatre Nou i el Casal de la Dona. 

La crisi industrial va portar a la finalització de l’activitat industrial 
i al tancament de la fàbrica l’any 1980.

Cal Vidal, 
una colònia del 

Berguedà
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En arribar a la colònia es projectarà el vídeo del Museu de la Colònia Vidal 
que posarà en context a l’alumnat, Un cop vist el vídeo, caldrà distribuir els 
alumnes en grup per iniciar la ruta.

L’activitat es desenvolupa a partir d’un relat fet per part d’un personatge de 
la colònia en un moment molt concret de la seva vida (ara fa 100 anys).

Caldrà repartir l’alumnat per grups (d’entre 6 i 10 alumnes) i s’assignarà un 
personatge a cada grup. Cada grup rebrà el relat d’un personatge i hauran 
d’anar a localitzar 6 o 7 punts de la colònia que tenen relació amb la vida 
quotidiana d’aquesta personatge. 

El recorregut a fer serà diferent per cada personatge

D’altra banda, com que hi ha molts refranys i frases fetes que provenen del 
vocabulari popular que va sorgir de la indústria tèxtil catalana, a cada perso-
natge se li assignarà una frase feta o refrany relacionat amb la temàtica. Això 
ens relacionarà amb la part final de l’activitat.

Juntament amb el relat, abans de començar l’activitat es donarà un mapa 
amb la ubicació de tots els punts possibles per ser visitats (16 en total) per 
tal que els serveixi d’orientació.

En arribar a cada punt, cada grup trobarà un text explicatiu del lloc i haurà 
de realitzar una activitat. Allà mateix s’indicarà com s’han de lliurar les res-
postes de l’activitat que podrà ser responent un full que es lliurarà a l’inici, 
gravant un vídeo i enviar-lo a algun lloc,...

En acabar l’activitat es farà una sessió grupal a partir del significat del seu 
refrany o frase feta i de les diferències entre la vida en aquella època i l’actual 
sobre diversos aspectes: el rol de la dona, l’amo i el treballador, la sostenibi-
litat... que variaran en funció de cada grup.

Descripció de 
l’activitat
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Estar pendent d’un fil
El meu pare diu que les vaques de ca la Garsa són les que fan la llet més bona 
de la Colònia i de Puig-reig. A mi m’agrada deixar-me els bigotis blancs que 
em marquen la llet per damunt els llavis quan me la bec perquè així que ar-
ribo a l’escola els meus amics esclaten a riure. Llavors, poso l’esquena recta i 
camino ben dret amb el cap alçat imitant el director de la fàbrica, que també 
porta bigoti i té fama de ser molt estirat.

 A més de passar-ho bé amb els amics a l’escola aprenc coses que m’agra-
den, com les lletres i els números. Amb el mossèn aprenem moltíssimes co-
ses interessants i sempre ens diu que estudiem i que hem de ser llestos. La 
meva germana però no fa el mateix que jo. A ella les monges li ensenyen a 
ser una bona mestressa de casa i a resar el rosari i jo penso quin avorriment 
deu ser la seva escola!

Com que m’agrada tant fer entremaliadures, un dia que imitava el director 
de la fàbrica no em vaig adonar que el mossèn era molt a la vora. Quan el 
vaig veure, vaig deixar de fer el tonto de cop! Vaig passar molta por perquè 
pensava que m’havia vist i que em castigaria molt per fer la mofa. Per sort no 
va ser així, però quan hi penso encara recordo la por que vaig passar. Va ser 
tanta que en sortir de l’escola vaig anar de dret a amagar-me amb la meva 
família, per si de cas >> Pis dels treballadors

M’agrada estar a casa i també m’ho passo bé al carrer amb els meus amics. 
Tots som veïns i vivim molt a prop els uns dels altres, però no totes les cases 
són iguals. La meva només té tres habitacions i alguns amics viuen en cases 
de fins a 5 habitacions! Si és per jugar ve més de gust anar a casa seva que 
no pas jugar enxovats en els pisos petits. Per això, quan sigui gran vull tenir 
un pis gran per convidar als amics a jugar i hi haurà un passadís com el de la 
casa del Jaume. És el més preferit de tots els passadissos perquè hi podem 
córrer per agafar embranzida i després lliscar per terra gairebé fins al final! 
Amb l’única cosa que hem d’anar en compte quan juguem és no esparre-
car-nos els pantalons; bé, i no fer-nos mal és clar! Tot i que allà on treballen 
la majoria dels pares i mares fan roba, a la meva mare no li agrada cosir ni 
sargir i es posa les mans al cap quan veu un esparrec a la roba.

 
Els relats

NEN
Trets del personatge  

Una mica aliè a la realitat, 
gaudint de les petites coses bones

Recorregut que segueix: 
Escola 

Pis dels treballadors
Fàbrica – resclosa i canals

Casal de la dona
Jardins centrals

Biblioteca
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Encara que la meva casa sigui petita també hi 
estem bé. A l’hivern ens escalfem amb una es-
tufa i la mare i el pare ens expliquen històries 
de quan eren petits i vivien a les muntanyes. 
Diuen que nevava tant que a vegades queda-
va tot colgat de neu!

Una altra cosa que m’agrada fer amb els amics 
és jugar allà on treballen els adults, però no a 
dins sinó per on baixa l’aigua. No ho digueu a 
ningú perquè sempre ens adverteixen que no 
hi anem perquè és perillós. >> Fàbrica –res-
closa i canals-

Després de l’escola, els nens i les nenes de la 
colònia anem la fàbrica a fer d’aprenents. Jo 
no sé si m’agradarà treballar-hi quan sigui 
gran perquè a mi el que més m’atrau de la fà-
brica és jugar-hi. 

A l’estiu, per fugir de la calor anem al riu a ba-
nyar-nos, però a mi el que més em diverteix 
és fer guerra d’esquitxos amb els amics. Quan 
acabem d’esquitxar-nos seiem a les pedres i 
escoltem el soroll de l’aigua, dels ocells, mi-
rem si hi ha algun peix... i també descansem i 
si podem berenar-hi encara millor! El meu be-
renar preferit és el pa amb xocolata.

M’encanta viure prop del riu perquè a més de 
l’aigua es senten molts ocells diferents. Hi ha 
gent que els caça i els posa en gàbies; llavors 
els tenen a casa i poden escoltar com canten 
tot el dia. A mi m’agrada més veure’ls com vo-
len i escoltar com canten fora de la gàbia. 

L’àvia i la mare em diuen pardalet. Quan els 
explico tot això que us acabo de dir em diuen 
que tan de bo pugui volar quan sigui gran. No 
sé molt bé què volen dir perquè tots sabem 

que no em creixeran pas ales, però amb la 
imaginació es pot volar, metafòricament. 

Elles es troben amb les altres dones de la colò-
nia en un lloc on no hi van els homes, ni nens 
ni nenes. Tampoc entenc perquè no es barre-
gen i molts cops penso que com més gran em 
faig més coses hi ha que no entenc. >> Casal 
de la dona 

Diu la meva germana que en aquest lloc les 
dones parlen de les seves coses i jo em pre-
gunto: quines són les seves coses? La mare 
sempre ens diu que no hem de tenir secrets a 
la família, que la confiança és molt important, 
que ens ho hem d’explicar tot i estar units. 
Així que he arribat a la conclusió que deuen 
ser coses avorrides, com tot allò de l’escola de 
la meva germana que ja us he explicat abans. 

Com també us deia abans, hi ha moltes coses 
que no entenc o no sé, per això, quan passo 
per davant del casal de la dona sempre vaig 
ràpid no fos cas que em fessin entrar a rentar 
o planxar la roba! Com que corro tan de pres-
sa gairebé sempre soc el primer en arribar a 
aquella zona d’esbarjo on ens trobem per ju-
gar amb els amics . >> Jardins centrals

M’encanta jugar amb els meus amics als jar-
dins centrals del parc. És un lloc molt diferent 
dels altres perquè hi ha arbres exòtics que no 
havíem vist mai. Allà juguem a futbol, a bales, 
a xapes... El terra del parc és dels millors de la 
colònia per jugar a bales de vidre i metàl·li-
ques i ara ja tinc una bona col·lecció de bales i 
xapes! Un dia n’agafo unes, un dia unes altres, 
i si en tinc de repetides les puc canviar amb 
els amics. 

Aquest any pel meu aniversari els pares m’han 
regalat una pilota de drap nova que va molt 
bé i amb el meu equip guanyem molts par-
tits. Quan siguem grans en sabrem moltíssim 
i guanyarem una copa. Però si voleu que us 
digui la veritat jo no tinc gaires ganes de fer-
me gran, ben mirat, a mi el que em fa feliç és 
jugar així que m’estimo més seguir sent petit 
per molt temps! Bé, jugar i aprendre coses, i 
em sembla que els grans treballen tant que 
no els queda temps per aprendre gaires coses. 

Al lloc de la colònia on hi ha més llibres nor-
malment no hi ha gaire gent gran. Els homes 
solen anar al bar i les dones al Casal de les Do-
nes. >> Biblioteca 

Aquest edifici és el més animat de la colònia, 
hi ha la biblioteca, el bar, el teatre... A la colò-
nia Vidal tenim molta sort perquè hi ha teatre, 
diuen que hi ha altres colònies on no hi ha te-
atre. 

A la biblioteca podem trobar molts llibres i 
ens els podem endur a casa per llegir. Els lli-
bres van molt bé, igual que els amics. Jo sem-
pre escullo els d’aventures perquè són els més 
emocionants. Entre l’escola, fer d’aprenent a la 
fàbrica, jugar i els deures, si el llibre no és una 
mica animat caic rodó de la son que tinc! Per 
això, quan més llegeixo és quan plou o fa mal 
temps i no podem anar a jugar a casa de cap 
amic. Llavors els meus amics són els llibres. A 
més de fer-me companyia m’ho passo molt bé 
amb les peripècies dels personatges, sobretot 
quan surten pirates i vaixells que naveguen 
per mars inhòspits.
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LA DONA
Trets del personatge

Resignada amb la vida que porta

Recorregut que segueix: 
Pis treballadors

Peixateria
Safareig

Fàbrica –la Nau
Casal de la dona

Biblioteca

Peça ben ordida, és mig teixida
Uohhhhh! Uohhhhh! Uohhhhh! Uohhhhh! (se sent el soroll de la sirena que sona avi-
sant que és hora de llevar-se per entrar a treballar al torn de matí, que comença a les 
5am, sempre sona mitja hora abans)

Tan de bo hi hagués un encanteri que pogués demanar tornar a ser nena, encara que 
hagués d’anar a l’escola i resar el rosari deu cops seguits. És de nit, tinc son, a fora fa 
fred i estic com una sopa. Si em pogués quedar al llit a covar el refredat, ni que fos 
només avui, segur que milloraria la congestió que tinc al nas i al cap i demà estaria 
molt més bé, per treballar a la fàbrica i per fer totes les feines que s’han de fer després 
a casa. Però així com em trobo serà molt feixuc tot plegat...

Uohhhhh! Uohhhhh! Uohhhhh! Uohhhhh! (la sirena torna a sonar avisant que falten 
10 minuts per entrar, sempre és igual al torn de matí)

Verge santa ja cal que m’espavili o arribaré tard. No es pot ni somiar despert en aques-
ta vida. Que trist! Ni temps de menjar el pa amb llet no tindré. Tan de bo fos una fada 
i pogués sortir volant, però què hi farem, és el que m’ha tocat viure. Més val que em 
guardi el meus somnis per mi que segons qui ho sentís diria que soc ximpleta, o pitjor 
encara, una fresca... Potser seria més feliç venent peix, o marxant de la Colònia, però 
on he d’anar pobre de mi si amb prou feines sé llegir. >> Peixateria

Aixxxx, quin refredat que tinc! Amb prou feines oloro la fortor de la peixateria, i mira 
que s’olora de lluny! 

La peixateria és un lloc peculiar de la colònia on tothom va a comprar bacallà i aren-
gades, que són els peixos que fan la fortor que us deia. Les arengades sempre les 
tenen en uns barrils amb sal i a casa, com a la majoria de cases, fem per torns a qui li 
toca el cap, l’espina o la cua. Jo m’estimo més el bacallà, tot i que hi passo una bona 
estona de feina abans no ha marxat tota la sal. Si hi ha massa sal llavors tens tot el dia 
una set que no passa ni bevent aigua a dojo. 

A part del peix hi podem trobar altres menges i productes que necessitem per la ne-
teja i higiene. Està molt bé tenir-ho tot a la mateixa botiga, és còmode. Però no ens 
enganyem, és una manera més que té l’amo per tal que li retorni el nostre sou cap a 
ell. Fins i tot el menjar que comprem és propietat seva! Si hi penso gaire em faig mala 
sang, per això procuro no donar-hi voltes tot el dia perquè em sembla que no hi gua-
nyem res més que mal de cap i angoixa. Però també és cert que si no ens queixem 
serà encara més difícil tenir millores, perquè ens queixem amb raó, no per caprici. 
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Tenim les mans clivellades de tant treballar...

Vet-ho aquí, ja veig on em devia refredar. L’al-
tre dia se m’hi van glaçar les mans rentant la 
roba amb aquella aigua tan freda! >> Safareig 

Totes les dones de la colònia aprofitem les 
estones que rentem la roba per esbargir-nos 
una mica: xerrem, riem, compartim confidèn-
cies... Però sense oblidar que certes coses no 
les podem dir gaire en veu alta perquè ja se 
sap que l’amo té orelles a tots els racons de la 
colònies. És molt important saber en qui pots 
confiar i en qui no a l’hora d’explicar certes co-
ses, s’ha de ser molt prudent!

Amb l’entrada dels safareigs propis a les cases 
es va menys al safareig comunitari, però igual-
ment s’ha d’anar en compte a l’hora de parlar 
perquè les parets són molt primes i sempre hi 
ha algú que escolta. 

D’aigua no en falta aquí a la colònia, perquè 
vivim just al costat del riu, però a l’hivern és 
molt freda, gairebé glaçada! Per sort a l’estiu 
és tot el contrari i va molt bé, sobretot per re-
frescar-nos després del jornal esgotador de la 
feina que fem dia a dia. >> Fàbrica –la nau-

Nosaltres, les dones, dins la fàbrica tenim as-
signades les feines més mecàniques i rebem 
fins a una tercera part del que cobren els ho-
mes. Diuen que estem menys qualificades...

Jo, que sóc filadora, cobro 15 pessetes al mes. 
Això és una misèria, si el lloguer ja ens en 
costa 6! Però no us penseu pas que les altres 
dones que fan altres feines cobren gaire més 
ni tenen millors condicions. Estem totalment 
discriminades.

N’estem fartes de treballar per quatre duros i 

en condicions precàries. Ni tan sols tenim un 
procés d’aprenentatge com tenen els nois. 
Això és un infern, el soroll les màquines ens fa 
perdre audició i volem la jornada laboral de 8 
hores! És per aquest motiu que ens hem unit 
al sindicat tèxtil de les Tres Classes Vapor, per 
lluitar pels nostres drets. 

Aquí a la fàbrica hi ha revoltes constants, so-
bretot liderades pels homes, ja que tenen 
més poder que les dones, i per diversos mo-
tius: pels acomiadaments que fan per motius 
d’ideologia i revoltes, la mà d’obra barata, les 
jornades laborals de 14 hores… 

Ja he dit abans que no volia pensar en tot això 
perquè m’encenc, però davant de totes aques-
tes injustícies tampoc és fàcil girar el cap i fer 
com si no passés res. A més, ho veu tothom 
que és injust, tot i que quan ens trobem to-
tes les dones no sempre ho podem dir en veu 
alta. >> Casal de la dona

En aquest espai, a més de trobar-nos les do-
nes, també hi ha les monges, la guarderia... 
Sembla que el paper de la dona, a més de tre-
ballar és el de cuidar. 

Jo abans era pagesa, sobrevivíem fent les 
feines que es fan al mas i al camp. Però ara, 
gràcies a l’amo, tenim una vida millor. Li de-
vem tot: l’educació dels nostres fills, la casa, la 
dot, les celebracions els diumenges… Això és 
que em a mi mateixa dic quan m’enfado i el 
que ens diem entre nosaltres, que ara estem 
millor. Sembla que li devem la vida a l’amo, 
però ell es fa ric gràcies al nostre esforç i sa-
crifici. 

Ell a vegades es deixa veure per la fàbrica, en 
canvi, la seva senyora no ve mai. No sabem 

què fa tot el dia a la Torre ni si treballa. A ve-
gades penso que deu ser una mica trist no te-
nir cap amiga ni companya amb qui poder-te 
esbravar una mica. Diuen que acostuma a 
passejar pels jardins i que sempre porta un 
paraigua perquè no li toqui el sol. La majoria 
de les dones no tenim la sort de tenir la pell 
tan blanca com ella.

La millor manera per tenir coneixement de tot 
el que passa al món és a través dels llibres. Per 
això, quan dono gràcies a Déu ho faig per ha-
ver après a  llegir i a escriure. Hi ha moltes do-
nes que no en saben perquè mai han tingut 
l’oportunitat d’aprendre’n. >> Biblioteca 

La biblioteca, el teatre, el bar, tota la vida so-
cial-cultural es concentra en aquests edificis 
que estan un a tocar de l’altre. A la biblioteca 
sempre hi ha silenci i fa olor de fusta. L’única 
cosa que fa soroll és la màquina d’escriure, 
quan el mossèn la fa anar. Diuen que també 
la sap fer anar l’amo i potser el director de la 
fàbrica, però jo no els he vist mai fent-la servir.

A mi m’agradaria estalviar diners per poder-ne 
comprar una pels meus fills i dir a tothom que 
escriuen molt ràpid, fins i tot més que el mos-
sèn.
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TREBALLADOR
Trets del personatge

Crític amb el funcionament de la colònia

Recorregut que segueix: 
Fàbrica -màquina de vapor i sirena

Bar
Caixa de Manresa

Safareig
Camp de futbol

Biblioteca

El treballador. Mala peça al teler
Diuen, diuen, diuen… que a les fàbriques que estan a la vora de Barcelona els tre-
balladors estan molt ben organitzats i que no es descarta que molt aviat aconse-
gueixin millors condicions laborals. La humitat, la borra, la manca de ventilació i el 
soroll ensordidor dels telers són molt perjudicials per a tots. Aquí a la fàbrica hi ha 
revoltes constants per diferents motius, tots importants, com els acomiadaments 
per ideologia i revoltes, la mà d’obra barata, les jornades laborals de 14 hores… N’es-
tem farts de treballar per quatre duros! Volem la jornada laboral de 8 hores! És per 
aquest motiu que ens hem unit al sindicat tèxtil de les Tres Classes Vapor, per lluitar 
pels nostres drets.

Aquí a la colònia els homes que treballem a la fàbrica som bàsicament teixidors i 
mecànics. Som una bona colla però no tothom de la colònia treballa a la fàbrica. 
També hi ha qui fa feines de manteniment a la turbina, que és el motor que fa moure 
els telers. L’aigua prové del riu Llobregat, que no sempre baixa  amb el mateix cabal 
i per això es va construir una canalització per regular-ne la quantitat d’aigua que 
baixa. 

L’aigua és molt bona, però després de la jornada laboral em ve de gust fer un quinto 
amb els amics. >> Bar

L’únic moment de tota la setmana on em sento lliure és el diumenge. És el dia de 
festa i després de missa ens trobem al bar amb els companys i la fem petar una bona 
estona. Però compte, aquí no podem parlar de certes coses, suposo que ja m’ente-
neu… l’amo té orelles a tot arreu! A més, el mossèn també sol rondar per aquí i tots 
sabem que ell manté l’amo informat en tot moment de tot allò que pugui causar-li 
algun maldecap. Així que el bar és el nostre lloc d’esbarjo, un petit oasi dins aquesta 
presó que és la colònia, però igual com passa als oasis aquí també hi ha miratges, i 
la llibertat n’és un. A vegades penso que totes les revoltes que fem no serviran per a 
res, però si tirem la tovallola serà pitjor.

Hi ha dies que em pregunto si els diners ho són tot en aquesta vida. Hi ha companys 
de la fàbrica que pensen que el dia que ens alliberem podrem guanyar molts més 
diners que no pas ara, que estem explotats.  >> Caixa de Manresa

Els que treballen aquí a la caixa de Manresa saben la situació econòmica de totes les 
famílies de la colònia. Ni en això podem tenir intimitat, tot i que jo sé d’algú que té 
algun feix sota una rajola... L’amo és molt espavilat i ens vol tenir controlats per totes 
bandes, i estic segur que sap perfectament els moviments de diners de tothom, 
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però no tots els treballadors som tan rucs com 
es pensa. El que passa és que a vegades val 
més fer-se l’orni que no pas destacar. Ja se sap 
que l’enveja és una cosa molt dolenta.

Hi ha homes que envegen als encarregats i 
als càrrecs intermedis. Aquests viuen al carrer 
Sant Vicens i tenen unes cases més àmplies, 
però una casa més gran no ho és tot en aques-
ta vida, ells són igual d’esclaus que nosaltres i 
segons com encara deuen més favors a l’amo. 
Als jardins, gairebé mig amagat entre la vege-
tació hi viu el director, que és qui mana a la 
fàbrica, aquest home deu tenir més diners al 
banc que tots nosaltres, però mai fa cara de 
content. Què voleu que us digui, jo prefereixo 
no deure res a ningú, encara que tingui menys 
diners per comptar.

Això sí, m’agradaria tenir estalvis perquè la 
dona pogués rentar la roba a la casa, i que no 
hagués de sortir a fer-ho fora els dies que fa 
un fred que glaça. >>  Safareig

Aquí les dones renten la roba. N’hi ha que te-
nen les mans ben clivellades i no m’estranya 
pas que les tinguin així, entre la feina de la fà-
brica, la de casa i després rentar la roba... Però 
d’això se n’han d’ocupar elles, està muntat 
d’aquesta manera. Els homes i les dones som 
diferents, a nosaltres ens ha tocat ser forts i va-
lents i a elles cuidar de nosaltres i dels fills, per 
això rentar la roba és feina seva. Normalment 
ho fan el dissabte. Als homes, el dissabte ens 
toca dutxa i anar al barber.

Els diumenges, els homes ens trobem per en-
trenar i les dones per resar. >> Camp de futbol

El millor dia de la setmana per mi és el diu-
menge, que podem jugar a futbol. L’amo ha 

arreglat les instal·lacions i la pista perquè pu-
guem entrenar més i millor. Això ens dona 
avantatge davant d’altres clubs de per aquí 
als voltants, que no poden entrenar i és im-
possible que ens guanyin. La setmana passa-
da ens van explicar que hi ha equips de futbol 
que fitxen jugadors d’altres equips veïns! Però 
clar, no sé si deu ser gaire fàcil que et deixin 
jugar amb un equip que no és el teu... Aquí a 
la colònia encara no ha vingut ningú de fora a 
fitxar-nos, i mira que som prou bons! De cara 
a la primavera estrenarem tots una samarreta 
nova, però no ens acabem de posar d’acord 
amb els colors i si ha de ser ratllada o no. A mi 
la veritat és que m’és igual i no acabo d’enten-
dre perquè perdem tant de temps discutint 
aquestes coses. 

També us he de dir que a vegades estic cansat i 
m’estimaria més fer una cosa més tranquil·la que 
no pas jugar a futbol, que déu ni do el que cansa. 
Però clar, no puc pas deixar penjats els companys 
i dir-los que no hi vaig. Entre pitos i flautes, sem-
pre em falta temps per llegir llibres. >> Biblioteca 

La biblioteca, el teatre, el bar, tota la vida soci-
al-cultural es concentra en aquests edificis que 
estan un a tocar de l’altre. A la biblioteca sem-
pre hi ha silenci, contrasta moltíssim amb el so-
roll eixordidor de la fàbrica que ens està deixant 
sords a tots. L’única cosa que fa soroll aquí és la 
màquina d’escriure, quan el mossèn la fa anar. 
Diuen que també la sap fer anar l’amo i potser 
el director de la fàbrica, però jo no els he vist mai 
fer-la servir.

A mi m’agradaria estalviar diners per poder-ne 
comprar una pels meus fills i dir a tothom que 
escriuen molt ràpid, fins i tot més que el mossèn.
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Soroll de telers, soroll de diners
Tot i que ara vivim aquí no sempre ha estat així. A l’inici del funcionament de la colònia jo 
baixava i pujava de Manresa cada dia, que és on tenia la meva residència habitual. Llavors 
les carreteres no eren pas com ara, però tampoc hi havia tan trànsit i era molt més agrada-
ble conduir. Però aviat va ser imprescindible fer-me una torre aquí a la colònia, no només 
per estalviar-me el temps i els trajectes que havia de fer cada dia sinó sobretot per tenir 
controlat el bon funcionament de la fàbrica. 

A la Torre hi visc amb la meva dona i els meus fills. Tenim la sort de disposar d’un jardí privat 
a la part del darrere de la torre vella, amb una glorieta preciosa al final on ens agrada passar 
la tarda, llegir, berenar. La serventa ens ho prepara i ens ho porta allà. Ens agrada que tot 
estigui molt ben preparat i posat. La noia d’ara és jove i va més lleugera i, de moment, ens 
va bé. La d’abans es va fer mal al peu i ja no ens podia donar el servei que m’agrada. Ara no 
sé què fer-ne per no sentir-me a dir que ha quedat desemparada.

Davant la glorieta hi tenim un entorn ple d’arbres exòtics vinguts d’arreu del món que fan 
olors ben curioses i a vegades ben diferents del que creix per aquí. Per mi és imprescindible 
tenir la natura ben a prop i airejar-me per tenir el cap clar, ja que ser l’amo implica també 
tenir moltes responsabilitats. I més ara com estan les coses, que dia sí i dia també pot ha-
ver-hi una revolta dels treballadors.

Una mica més enllà hi ha la casa del director, que és el meu home de confiança dins la colò-
nia i controla de prop els treballadors, que compleixin bé amb el jornal. Ell és els meus ulls 
i les meves orelles. >> Fàbrica –màquina de vapor i sirena-

L’amo i senyor de la colònia i la seva gent sóc jo, fins i tot del seu temps. Treballar, treballar 
i treballar, només així es pot fer rutllar bé la màquina i ser un empresari pròsper. La sirena 
de la fàbrica és qui marca la vida als treballadors, quan s’han de llevar, quan han d’entrar a 
treballar, quan de parar a esmorzar, quan s’acaba el jornal. Disciplina i esforç són els valors 
que vull que regnin dins la fàbrica, no hi ha progrés sense sacrifici. 

A la fàbrica hi ha moltes sales i parts importants i totes necessàries per poder tenir el pro-
ducte acabat quan toca. La de preparació del cotó, la de filatura, la de tintura...  Ara bé, si 
n’he de destacar una us diria que el motor d’aquesta fàbrica és la turbina, sense ella tot això 
no rutllaria, diguem-ne que és la joia de la corona.

He viatjat molt per conèixer de primera mà quines són les màquines més punteres i poder 
implementar a la fàbrica les millores necessàries. Ser l’amo no és tan fàcil com alguns es 
pensen. A més d’haver d’estar preparat per les revoltes dels treballadors, el amos de les 
fàbriques de Llobregat amunt ens fan la guitza als de més avall, ens bloquegen  l’aigua a 
través dels seus canals i rescloses!

AMO
Trets del personatge

Capitalista i dur amb els treballadors

Recorregut que segueix: 
Torre de l’amo/xalet del director

Fàbrica –màquina de vapor i sirena
Casal de la dona

Pis dels treballadors
Caixa de Manresa

Biblioteca
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Com us deia, he d’estar preparat per tots els 
entrebancs que em posen. Ara s’ha posat de 
moda revoltar-se per tot, fins i tot les dones es 
queixen! >> Casal de la dona

En aquest lloc és on es troben les dones. Tam-
bé hi ha les monges, la guarderia... Hi ha una 
important activitat social, cultural i religiosa. 
El paper de la dona sempre ha estat el de cui-
dadora, a més de treballar i ocupar-se de la 
casa.

Moltes dones em diuen que m’ho deuen tot. 
Abans de venir a la colònia vivien a pagès. 
Imagineu-vos! Tot el dia amb aquella mala 
olor de fems, sense aigua corrent i amb prou 
feines poder-se escalfar. I les feines del camp 
no us penseu pas que són de bon fer, ben se-
gur que són molt més dures que no pas les de 
la fàbrica. No m’estranya gens que m’estiguin 
tan agraïdes!

Guai-te-les ara quin goig que fan, vestides 
amb decòrum i pudor. És a dir, com Déu mana, 
en condicions dignes, i sobretot el diumenge 
ben mudades per anar a missa. Han guanyat 
molt en higiene i compostura, no hi ha dubte. 
Elles, els marits i les criatures. 

Ben mirat, gràcies a mi ara tenen una vida mi-
llor: educació pels seus fills, un lloc digne per 
viure...  >> Pis dels treballadors

El sistema d’habitatges de la colònia és utilita-
ri. I com us deia abans, amb bones condicions 
d’habitabilitat i higiene. Molt més que a pagès 
i a Barcelona! No sé si la gent malviu viuen pit-
jor als masos escampats per aquests mons de 
Déu o a la gran ciutat, on qualsevol malaltia 
s’escampa que fa por. 

Aquí a la colònia procuro que les cases, a més 
de ser utilitàries també siguin còmodes i hi 
es fomenti la interacció social. Ja se sap que 
la gent si està distreta està més contenta. Per 
això m’agrada fomentar el teatre, el casino, el 
futbol... si tinc la gent contenta treballarà més 
a gust i menys possibilitats que facin revoltes.

La majoria de les cases tenen quatre cam-
bres, dues exteriors i dues interiors, una cui-
na-menjador i una galeria a la part posterior. 
Segons l’extensió de la família en tenen una 
de més gran o més petita. Quanta més canalla 
més gran és l’habitatge però si la dona queda 
vídua llavors se n’ha d’anar a un de més petit. 

Com que el lloguer del pis és molt econòmic, 
moltes famílies fins i tot poden estalviar una 
mica. >> Caixa de Manresa

Tenir una mica de coixí és important. A la 
Caixa es poden guardar els diners i estar ben 
tranquil que ningú se’ls endurà. Penso que ha 
sigut un dels millors invents de la modernitat 
ja que quan no hi havia les Caixes moltes ve-
gades no sabíem on amagar els diners, sobre-
tot els que en tenim molts. 

Els diners que es deixen a la Caixa generen in-
teressos, pel sol fet de deixar-los. Hi ha diver-
ses opcions, com per exemple que te’ls guar-
din a curt o a llarg termini. Si els deixes a llarg 
termini pots guanyar més interessos. Això a 
mi m’és més fàcil, ja que tinc una bona cartera. 
Per tant, disposo d’uns diners per invertir o per 
deixar en dipòsit i que generin interessos. Per 
això els directors de la Caixa sempre em fan 
bons regals, perquè hi guardi els meus diners 
i no me’ls endugui a un altre lloc. Això és més 

fàcil de fer si tens un bon tou, si tens quatre 
duros poques inversions i pocs dipòsits. Però 
siguin pocs o molts, més val tenir algun duro 
estalviat per si venen maldades, sobretot els 
treballadors de la fàbrica, ja que si es fan mal i 
quan són grans ja no poden treballar i per tant 
tampoc poden guanyar el jornal.

Tot el que jo sé de números no he estudiat no-
més a escola, cal llegir molt per saber molt! >> 
Biblioteca

L’educació dels fills dels obrers és tant o més 
important que el fet que treballin a la fàbrica 
com a aprenents. D’aquí uns anys, si tot va bé 
i la colònia creix, necessitaré més mecànics, 
enginyers, comptables… Em convé que si-
guin membres de la colònia, per evitar haver 
de contractar gent de fora i que vinguin amb 
idees que no em convenen. A més, si ells es-
tan contents, millor. Quants més membres de 
la família treballin a la fàbrica més fàcil és po-
der-los controlar.

Per això és important fomentar una bona dis-
ciplina d’estudi. No només a l’escola sinó tam-
bé fora. Per això estic orgullós de la biblioteca 
de la colònia, aquí hi ha un ambient idoni per 
plantar bé els colzes i estudiar les matèries 
que els corresponen per edat, però també 
per anar més enllà i cultivar els sabers de tota 
mena.
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Tenim tela per estona
(el sermó)
Per l’amo l’edifici més important és la fàbrica, on ell s’enriqueix, però, sabeu què? per mi 
l’edifici més important és el temple! L’església és on realment els habitants de la colònia 
s’enriqueixen d’esperit. La d’aquí a Cal Pons està dedicada a Sant Josep, que és el  nom del 
fundador de la colònia, i es va construir pensant en demostrar la prosperitat i importància 
que està agafant la nostra colònia. I ho hem ben aconseguit! De tant gran i bella que s’ha 
batejat com la “Catedral de l’Alt Llobregat”. No us penseu pas que això és una cosa fàcil 
d’aconseguir, que d’esglésies n’hi ha moltes i de catedrals poques.
Tot i així, amb l’amo s’hi ha d’estar sempre bé. No li ho dic pas que a mi m’interessa l’església 
per davant de la fàbrica. De fet, al sermó de la missa dels diumenges sempre esmento les 
virtuts i bondats de l’amo, lloant la seva tasca present i futura. Una de les frases que més 
acostumo a repetir és aquesta: “gràcies a la immensa bondat de l’amo teniu feina, casa, un 
plat segur a taula i un futur per a les vostres criatures; li deveu tot a ell”. A vegades els ser-
mons s’allarguen, però val la pena que digui tot el que s’ha de dir. 
Els diumenges són els dies de descans i reflexió, per això, el primer que s’ha de fer és anar 
a l’església i escoltar el sermó corresponent, que sol anar en funció del què pugui haver 
passat aquella setmana. 
Ah! I no voldria oblidar-me d’una qüestió molt important: a l’església ha de venir tothom 
mudat, net i polit. >> Dutxes
La higiene és bàsica. Tant, que moltes malalties venen per manca d’higiene. No us podeu 
imaginar les barbaritats que passen a les ciutats per culpa d’això. Així que fixeu-vos si n’és 
de generós l’amo, que a l’hora de construir la colònia també ha pensat en un lloc on els 
treballadors es puguin dutxar.
L’aigua dona molta vida a la colònia i el riu Llobregat és un dels més bons de Catalunya. 
Els treballadors tenen molta sort de viure en aquesta colònia. A mi m’agrada acostar-me 
al riu on, a vegades, sobretot si fa bon temps, els nens i les nenes s’hi van a banyar, feliços i 
innocents, i sempre riuen i s’esquitxen els uns als altres. Allà també em trobo amb algunes 
mares, amb les que aprofito per conversar i a vegades fins i tot es confessen, tot i que el 
confessionari és a l’església.
També m’agrada passejar per la colònia un cop he acabat les classes a l’escola. No sé si us 
he dit que a més del sermó que faig a missa també m’ocupo de l’educació de les criatures. 
Amb la passejada de rigor veig i controlo com està tot plegat: els edificis, els obrers, l’ambi-
ent... El punt neuràlgic per controlar-ho tot plegat és allà on més passeja la gent. >> jardins 

MOSSÈN
Trets del personatge

doctrina catòlica per sobre 
de qualsevol llibertat

Recorregut que segueix: 
Església

Dutxes
Jardins centrals

Pis dels treballadors
Casal de la dona 

Escola
Biblioteca
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centrals
Passejar pels jardins de la colònia és una 
bona manera de veure quines amistat poden 
ser “perilloses”, i sentir comentaris d’aquells 
obrers que poden ser més crítics amb els va-
lors catòlics o els que tenen al cap fer alguna 
revolta.
Els diumenges, després del sermó tothom 
participa amb els actes que s’organitzen per 
part de les associacions de lleure de la colò-
nia. Jo també hi vaig en aquests actes, on 
m’agrada veure que els obrers estan distrets 
bé veient alguna obra de teatre o bé fumant 
mentre conversen. Evidentment, en aquests 
actes també és un lloc on val la pena tenir les 
orelles ben obertes per descobrir possibles 
aliances contra l’amo.
Al lloc on més costa escoltar si n’estan engi-
nyant alguna en contra de l’església o d’amo 
és en la seva privacitat, tot i que la gent que és 
fina d’orella ja se sap que les parets són molt 
primes... Ara bé, els treballadors i treballado-
res de la fàbrica gairebé acaben tots sords i 
poc que deuen sentir el que parlen els veïns. 
>> Pis dels treballadors
L’única riquesa acceptable a ulls de déu és 
aquella que prové del treball directe, del sacri-
fici. Els treballadors han de merèixer el seu sou 
amb suor i hores de feina i han d’agrair a l’amo 
els privilegis de poder viure en habitatges in-
dividuals, amb la seva família.
No només això, a més d’un habitatge digne 
a la colònia poden gaudir de molts llocs d’es-
barjo: el parc, el teatre, el bar, el casino... fins i 
tot les dones tenen un lloc reunir-se! >> Casal 
de la dona

En aquest lloc és on es troben les dones. Tam-
bé hi ha les monges, la guarderia... Hi ha una 
important activitat social, cultural i religiosa. 
El paper de la dona sempre ha estat el de cui-
dadora, a més de treballar i ocupar-se de la 
casa. 
Aquí a la colònia, gràcies a Déu i a l’amo, tenen 
tots els mitjans per no ser unes “perdudes”. Ja 
m’enteneu, aquí poden vestir amb decòrum i 
pudor. És a dir, com Déu mana, en condicions 
dignes, i sobretot el diumenge ben mudades 
per anar a missa. 
Han guanyat molt en higiene i compostura, 
no hi ha dubte. Elles, els marits i les criatures. 
Les dones també es troben a la botigueta, 
quan van a comprar. Mentre esperen la tanda 
conversen i el botiguer, que està de la banda 
de l’amo, escolta. De tant en tant hi passo per 
la botigueta, per si ell ha sentit alguna cosa 
que ens pugui interessar, per detectar certs 
corrents revolucionaris ara que corren temps 
convulsos dins les fàbriques...
Els qui no acostumen a parlar de conxorxes 
són els nens, però tot i així a vegades se’ls 
escapa alguna cosa que ha sentit a casa... i jo 
tinc les orelles a tot arreu! >> Escola
A l’escola m’encarrego de l’educació, això vol 
dir que he de buscar els mestres més adients 
per les tasques que han de fer, a més d’ense-
nyar i ocupar-me de que tot rutlli bé.
L’església no només és l’únic lloc on ensenyem 
la fe cristiana, ens convé que els nens i les ne-
nes de la colònia ja de ben petits aprenguin a 
ser bons cristians amb l’estudi de les diferents 
assignatures. De l’educació dels nois me n’en-
carrego jo, i de la de les noies les monges. 

A més de l’educació, com us deia a l’inici, m’en-
carrego de tota l’activitat eclesiàstica de la co-
lònia. Cal inculcar al treballador la necessitat 
de la conformitat i resignació i les avantatges 
del paternalisme de l’amo. També és impor-
tant allunyar al treballador dels pensaments 
que comportin rebel·lia i orientar-los cap a 
un pensament catòlic i conservador, que és 
el que Déu vol com bé expliquen les sagrades 
escriptures.  >> Biblioteca
Aquí a la biblioteca es pot trobar la bíblia. Al 
sermó del diumenge els en llegeixo alguns 
paràgrafs, com aquest: “la vostra actitud ha de 
ser com la de Jesucrist que, sent per natura-
lesa Déu, no va considerar ser igual a Déu. Per 
contra, es va rebaixar voluntàriament, prenent 
la naturalesa de servent i fer-se semblant als 
éssers humans”. Aquest és l’esperit que hauria 
de tenir tot treballador.
Ja ho heu vist, la meva feina té moltes com-
plexitats i s’ha de tenir molta mà esquerra per 
fer-la. A vegades l’amo de la fàbrica em con-
vida a la seva llar. Allà parlem sobretot de tot 
allò que el té més preocupat, com les possi-
bles revoltes que hi puguin haver entre els tre-
balladors. Els valors cristians que compartim 
ell i jo fan que aquesta colònia sigui pacífica, 
catòlica i molt productiva.
Una altra persona que veig sovint i que en-
cara no us en havia parlat és el director de la 
fàbrica. Sovint vaig a casa seva per intercan-
viar opinions sobre aquells obrers que poden 
ser més problemàtics i de la millor manera de 
tenir la colònia tranquil·la. Ell s’encarrega de 
mantenir la pau dins la fàbrica, i jo fora de la 
fàbrica.
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Punt 1
Fundació Vidal: 
Bar-cafè, cinema,..
Ens situem a l’edifici central de la colònia, 
un sistema resultant de la industrialització 
que va arribar la comarca del Berguedà 
l’any 1858 amb la construcció de la prime-
ra colònia a Cal Rosal i que va acabar con-
vertint el riu Llobregat en el riu més apro-
fitat del món. En total es podien trobar 15 
colònies tèxtils industrials en només 0 Km 
de distància.

Mapa del Berguedà amb unes rodones en 
blanc al costat de cada colònia on hauran 
de posar els noms.

Anem a fer un exercici de geografia co-
marcal i situem totes les colònies al punt 
que els correspon. 

Anem a fer un exercici de geografia comar-
cal i situem totes les colònies al punt que 
els correspon. Traceu una línia que uneixi 
cada colònia amb el punt que li correspon.

Activitats 
de les aturades

Cal Rosal

El Monegal/Ametlla de Casserres

Cal Metre

Viladomiu Nou

Cal Bassacs

Viladomiu Vell

Cal Prat

Cal Casas

El Guixaró

l’Ametlla de Merola

Cal Pons

La Plana

Cal Marçal

Cal Manent

Cal Vidal
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Punt 2
Dutxes
Al principi de la colònia, els pisos dels treballadors no tenien dutxes. 
Hi havia unes dutxes comunitàries o els residents a la colònia s’havien 
d’anar a dutxar. Era obligatori fer-ho tots els divendres.

Activitat 1. 
Expliqueu els motius pels quals s’havien de dutxar aquest dia a la set-
mana. 

Activitat 2. 
Saps quanta aigua consumim actualment ?
La taula que trobaràs al costat ens indica aproximadament l’aigua que 
consumim en fer una vegada cadascuna d’aquestes accions. Agafant 
com a referència el primer paràmetre de cada acció (per exemple, 2 litres 
per rentar-nos les mans) calculeu quants litres d’aigua setmanal gasta 
una persona del vostre grup (podeu escollir una persona qualsevol) i 
compareu amb els que podien gastar l’any 1925, màxim apogeu de la 
industrialització del Llobregat.

Saps quanta aigua consumim?
Rentant-nos les mans 2 - 18 litres
Rentant-nos les dents 2 - 12 litres
Omplint la banyera 200 - 300 litres
Dutxant-nos 30 - 80 litres
Fent una rentadora 60 - 90 litres
Utilitzant el rentavaixelles 18 - 30 litres
Rentant els plats a mà 15 - 30 litres
Buidant la cisterna del vàter 6 - 10 litres
A la cuina i per beure 10 litres/dia
Netejant la casa 10 litres/dia
Rentant el cotxe 400 litres
Regant 100 m2 de gespa del jardí? 400 litres
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Punt 3
Caixa de Manresa
Al vostre davant teniu una llibreta d’estalvis de la Caixa de Manresa. La Caixa és el 
símbol de l’estalvi dels treballadors. Els amos obrien una llibreta als nens quan fe-
ien la primera comunió i els hi posaven dues pessetes per fomentar aquest estalvi, 
un valor molt inculcat per part dels amos de les colònies. Fixeu-vos que al costat 
hi teniu un exemplar del diari La Vanguardia del mateix dia que valia 10 cèntims. 
Intenteu esbrinar quants diners us ingressarien a dia d’avui si féssiu la mateixa 
proporció. 

Recordeu que cal fer el canvi de pesseta a euro i 
que en el seu moment es va establir que el valor era: 
1 € = 166,386 pessetes
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Punt 4
Església
La religió cristiana està farcida de símbols. Des dels seus orígens aquesta 
simbologia s’ha plasmat en l’art per tal d’instruir, inspirar, consolidar la fe 
cristiana i, especialment ,alliçonar el públic illetrat a partir de les imatges.
A la façana d’aquesta església es poden contemplar alguns d’aquests sím-
bols. En sabeu identificar algun? 
Mencioneu-los i digueu cadascun dels identificats què representa.



24 MT

Punt 5
Pis dels treballadors
Aquest és el pis dels treballadors. Observeu-lo bé. Sabent que la 
planta del pis fa 80m2, dibuixeu un plànol a escala on es vegin les 
diferents estances a la proporció que els correspon
Dibuixar un espai quadrat o rectangular per poder dibuixar al mig
Compareu el pis que esteu visitant amb el vostre habitatge. Pen-
seu i comenteu les diferències que poden tenir. Són de la mateixa 
mida ? Estan organitzats de la mateixa manera ? Quins objectes hi 
ha que no tingueu ara a casa vostra?  Què teniu ara a casa que no 
tenien abans? 
Totes aquestes reflexions us serviran per l’activitat final
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Punt 6
Peixateria  
Per bé que aquest edifici s’anomena la peixateria –perquè s’hi venia peix- antiga-
ment era coneguda com “la cuina” ja que les dones hi anaven a comprar llegum i 
altres productes ja cuinats perquè no tenien temps de cuinar-ho a casa.
El peix que es podia trobar més habitualment a la peixateria era el bacallà. Tot i ser un 
peix de mar i no tenir ni mar no congeladors per mantenir-lo, el bacallà es conserva-
va en sal i així durava molts dies.
Sabeu alguna recepta que contingui bacallà ? Doncs vinga, si no la sabeu, inven-
teu-la ! I enregistreu un àudio que ho expliqui. Penseu primer què voleu dir i feu-ho. 
Disposeu de 10 minuts per fer tota l’activitat.
No us oblideu de parlar dels ingredients, de les quantitats i de com fer tot el procés 
fins a portar-lo a la taula.
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Punt 7
Safareig
Com es rentava abans i com es renta ara no té res a veure. Sabeu com es f ?  
Aquí teniu el material per fer-ho.
Representeu amb un vídeo de màxim 1 minut, on surtin tots els membres del grup, 
una situació que cregueu que es podria haver donat allà fa 100 anys. No cal que 
tothom fregui, penseu en altres persones que es podrien haver apropat al safareig.
Un cop fet pengeu-lo a la plataforma.
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Punt 8
Fàbrica. La Nau
La dona, a part de les tasques que li pertocaven com a dona, 
també anava a treballar a la fàbrica. 

Activitat 1. Feu un àudio explicant com era un dia d’una dona

Activitat 2. Pinteu en una línia del temps que representi un dia les estones dedicades 
a la colònia, a la família, i a ella (amb diferents colors i que cada color representi una 
tasca). Feu la línia per hores (24 hores).

treballar

dormir

fàbrica

menjar

casal

.........................................................

0 8 164 12 202 10 186 14 221 9 175 13 213 11 197 15 23 24
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Punt 9
Fàbrica. Resclosa i canals
Disposem d’aquestes dades:
Quan van construir la turbina aprofitava 3000 litres d’aigua 
per segon i té una força de 502 cavalls. 
L’any 1942 (com a dada segura que tenim) 
s’utilitzaven 5150 litres per segon. 
Dimensions del canal: 135 metres de llarg x 10m d’ample x 40 cm de profunditat.

Calculeu quants metres cúbics passaven pel canal en una hora.  
Cabal = àrea de la secció (m2) x velocitat (m/s). 
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Punt 10
Fàbrica. Màquina de vapor i sirena
Amb l’ajuda d’aquest dibuix de l’estructura d’embarrats entre turbina i telers, or-
deneu les següents frases que descriuen el procés energètic que es necessitava 
per fer funcionar les màquines i relacioneu-les amb l’esquema del costat

  L’aigua feia moure la turbina

  El canal portava l’aigua fins a l’entrada de la fàbrica

  L’eix distribuïa l’energia a través dels embarrats i les corretges

  Els embarrats i les corretges feien anar les màquines

  La resclosa desviava l’aigua cap al canal

  El moviment de rotació de la turbina es transmetia a l’eix vertical
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Punt 11
Torre de l’Amo / xalet del director
Per bé que la gran majoria de les torres dels amos de 
les colònies es van construir d’acord amb els cànons 
del modernisme, la de Cal Vidal més aviat es pot con-
siderar neoclàssica.
Parlant d’estils arquitectònics, relacioneu cadascun 
d’aquests estils arquitectònics amb el període que els 
hi correspon. 

Romànic

Gòtic

Grec

Modernista

Renaixentista

Romà

Barroc

Rococó

Neoclàssic

Déco

600 AC-146 AC

509 AC-4 DC

1000-1140

1140-1520

1425-1600

1600-1800

1720-1789

1715-1820

1885-1910

1920-20...
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Punt 12
Casal de la Dona
Una de les activitats que feien les dones aquí era cosir. Aquí trobareu un mo-
cador amb vora, un mocador sense vora, fil i agulla.
Heu de fer la vora d’un costat del mocador que no en té. Cal que cronome-
treu quant de temps trigueu en fer la vora i que ho anoteu al full de respostes.
Mentrestant podeu pensar: què hi feia aquí una nena de 4 mesos ?  I una de 
10 anys ? I una noia de 18? I una de 40 ?
Totes aquestes reflexions us serviran per l’activitat final
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Punt 13
Camp de futbol
Aquí els homes jugaven a futbol però també s’entrenaven per jugar-hi. 
Simuleu un entrenament de l’època i enregistreu-lo. 
La durada de la sessió ha de ser d’1 minut i ha de recollir, 
com a mínim 4 exercicis.
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Punt 14
Parc. Jardins centrals
Identifiqueu 3 espècies d’arbres dels jardins amb l’ajuda de 
l’aplicació plantNet
Creieu que alguna d’elles pot tenir una funció medicinal o culinària ?  
Quina ?
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Punt 15
Escola
Saber escriure correctament era una de les fixacions de l’època. Per això la 
cal·ligrafia era una activitat molt important.

Copieu aquest text amb la millor lletra possible, entre les dues línies.

“Estimarem, respectarem i obeirem les religioses que ací ocupen el lloc de 
l’amor, de solitud i de responsabilitat dels nostres pares i tutors”
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Punt 16
Biblioteca
Aquí teniu una selecció de 10 llibres. Poseu-los a la llista que els 
correspongui segons si us sembla que es podrien haver trobat a 
la biblioteca i quins no i perquè



36

Material necessari
Estoig amb llapis, bolígraf, regla, mòbil
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Avaluació

Gens Poc Força Molt

Informació prèvia
Adequació al nivell educatiu

Organització de l’activitat

Avaluació de l’activitat pel professorat

Desenvolupament i contingut de l’activitat

Gens Poc Força Molt

Interès de la temàtica
Dinàmica
Durada

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

TRANSFERÈNCIA A L’AULA
Gens Poc Força Molt

Promou interès alumnat
Complementa el treball d'aula
Afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat

Si No

L’alumnat realitza tasques prèvies a l’activitat
L’alumnat realitza tasques posteriors a l’activitat 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
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Valoració global de l’activitat

AVALUEU L’ACTIVITAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTERÈS PER REPETIR L’ACTIVITAT EN PROPERS CURSOS
Gens Poc Força Molt

OBSERVACIONS I COMENTARIS
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Avaluació de les activitats de l’alumnat
Dinàmica grupal
PARTICIPACIÓ EN LES DINÀMIQUES DE GRUP

Valoració de les activitats en cada aturada
En totes les aturades que calgui presentar l’evidència de l’activitat a través d’un vídeo es donarà com a bo el fet de 
presentar l’activitat tal com s’ha demanat i responent a la realització de la tasca sol·licitada.

En les aturades que es requereixi una resposta concreta es puntuarà de 0 1 10 depenent del nivell de resolució.

Insuficient Suficientment Notablement Excel·lentment

Ha expressat la seva opinió

Ha participat en la resolució del 
del problema/activitat

Ha propiciat una bona dinàmica 
de treball al grup

Ha participat en la dinàmica final
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www.elbergueda.cat


