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Visita a la colònia Vidal,a Puig–Reig
La Comissió de Formació, seguint les aportacions que alguns de vosaltres vàreu 
fer a través de l’enquesta del curs passat, hem buscat de fer una Jornada de For-
mació diferent i fora de Barcelona.

Visita a LA COLÒNIA VIDAL a Puig–
Reig
La Colònia Vidal és una de les colònies tèx-
tils que es van instal·lar al peu del riu Llo-
bregat durant l’últim terç del segle XIX i els 
primers anys del segle XX per a utilitzar la 
seva aigua com a font d’energia. Va ocu-
par el darrer espai que quedava lliure entre 
Navàs i Berga, la zona on es va crear la 
principal concentració de colònies d’Europa. 
A partir del moment del tancament de la 
fàbrica, les noves idees apunten cap a una 
revalorització del patrimoni trobant nous 
usos a les instal·lacions i així neix un Museu 
que permet explicar com era la vida a les 
colònies.

La visita
El Museu ens proposa conèixer com era la vida 
i el treball en una colònia tèxtil del 1900 fent 
un recorregut per l’interior de la Colònia Vidal 
que fins a l’actualitat ha conservat el patrimo-
ni en la seva totalitat.
La visita comença amb un àudio-visual i tot 
seguit es fa un itinerari amè que permet visi-
tar els serveis de la colònia obrera, l’habitatge, 
l’escola, la biblioteca, la peixateria, el safa-
reig, les dutxes, la sucursal de caixa Manresa 
i una exposició permanent que ens explica el 
dia a dia dels homes i les dones que treballa-
ven a la fàbrica i els serveis del conjunt indus-
trial on es poden veure els elements bàsics de 
l’aprofitament de l’aigua com a font d’energia, 
- resclosa, canal, turbines- la màquina de va-
por i la maquinària tèxtil més significativa del 
procés de transformació del cotó - obridora, 
continues de filar, telers de garrot...

A continuació, anirem a NAVARCLES. Dinarem a la parròquia (cal portar-se el dinar).    
Serem acollits pels companys dels grups de la zona de Manresa, que s’ocuparan de 
les begudes i del cafè.
I desprès de dinar: Xerrada-col·loqui a càrrec de Llorenç Ferrer (historiador) i 2  testimonis,  
què ens parlaran sobre l’aportació què van fer les colònies al Moviment Obrer, elements de 
la classe obrera que són vigents avui. Diferències i paral·lelismes.



Qüestions pràctiques
La visita és guiada i dura unes 2 h. Es poden fer diferents grups.

Per facilitar el transport, es posarà un autocar des de Barcelona, que tindrà la sortida 
a les 8,30 hores, a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig (estació Renfe St. Andreu Are-
nal), metro linea 1 (Fabra i Puig)

Arribada a la Colònia Vidal a les 10,15h.

Preu per persona: Autocar + visita = 18 €   
                              Només visita = 9 €                                                                                                                              

És imprescindible apuntar-se, tant si s’hi va amb autocar com amb cotxe, abans 
del 30 de MARÇ, ja que cal concretar el nombre de persones a l’organització de la co-
lònia Vidal. Els nens fins als 7 anys no paguen, però cal inscriure’ls.

Us podeu inscriure, per telèfon a la secretaria de l’ACO: 93 412 48 88
Per correu electrònic: acocatalunya@gmail.com

Per qüestions organitzatives amb la empresa de l’autocar i de la Colònia Vidal, cal-
dria fer l’ingrés del preu de l’entrada o de l’entrada + l’autocar abans d’inscriure’s. 
Ho podeu fer per transferència als comptes de l’ACO:
La Caixa: 2100-3200-95-2201182748
Triodos Bank: 1491-0001-29-2006984526
També, en efectiu, a secretaria.

Cal posar el nom i cognom així com “visita a la Colònia Vidal.”

Com anar-hi
Carretera C-16, km.78
Telèfon: 93 829 04 58


