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L’inici de la fi del model català de colònies industrials: el treball 

de Teresa Collell. 

      Pere Colomer i Roma 
Pobles obrers i ciutats fàbrica 
MnACTEC 

      Octubre 2018 

A mitjans dels anys 60 les colònies industrials catalanes començaven el seu declivi.  L’any 1968 

Teresa Collell, assistent social, realitzà una recerca dirigida pel sociòleg Modest Reixach, sobre 

17 colònies on, després de fer un breu inventari de la situació de cadascuna, analitzava un 

extens qüestionari respost per 85 dels seus veïns.   

L’article que segueix pren com a base aquest treball, analitza la situació dels serveis i 

infraestructures existents en aquells moments i la percepció que de la vida a la colònia en 

tenien  els seus habitants,  per tal de retratar  el moment de l’inici de la decadència de les 

colònies al nostre país.  

 

 

I.-Presentació1 

 
L’any 1967, pel volts de Pasqua, Teresa Collell i Puigdemunt, iniciava un treball de 
recerca sobre les colònies industrials catalanes, que acabaria per l’agost de 1968.2 El 
treball, realitzat des de l’escola de Formació Social Torras i Bages de Manresa, estava 
dirigit pel sociòleg Modest Reixach i en la seva concepció hi havia participat una 
comissió diocesana del Bisbat de Vic, nomenada per aquest fi.   
L’objectiu d’aquest treball sobre les colònies industrials, segons la mateixa Teresa 
Collell exposava era : 
 
“Aconseguir una visió de les estructures econòmico-socials que condicionaren, ja des 
dels primers moments, la vida i mentalitat dels seus habitants. 
Descobrir que resta actualment d’aquestes estructures, quina és l’actitud adoptada, 
generalment, pels que hi resideixen, i prendre consciència de la seva eficàcia per 
aconseguir un harmoniós desenvolupament humà social , de la persona. 
I finalment, oferir una síntesi, avalada per dades concretes i variades opinions, 
respecte la funció de les colònies en el nostre temps” (Pàg. 6)                   
 
El treball es plantejava des d’una perspectiva sociològica, amb l’objectiu de recollir 
informacions i formar criteris que permetessin actuar sobre aquestes comunitats que, 
en molts casos, presentaven deficiències greus en els serveis i en  l’entramat social.   
La metodologia utilitzada es va basar en l’elaboració de varis qüestionaris, presentats 
a una mostra dels habitants de les colònies per tal de conèixer les condicions de vida i 
el tipus de les relacions socials que s’hi teixien.   
                                                           
1
 Voldria agrair a Gerard Verdaguer, Jaume Ordeig, al mossèn Joan Torra i a Antoni Arisa l’amabilitat per 

compartir la informació de la que disposaven sobre la Teresa Collell i que m`ha permès de situar la seva 
trajectòria i la seva obra. 
2
 Arxiu Episcopal de Vic (AEV). Collell i Puigdemunt, T.(1968 a)  
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El treball s’ocupa de 17 colònies (13 de la conca del Ter i 4 del Llobregat),  però 
malauradament només enquesta a 85 veïns. Tot i la modèstia de la mostra, el disposar 
d’un estudi d’aquestes característiques per l’any 1967-68, ens dona la possibilitat 
d’interpel·lar directament a 85 testimonis, sobre aspectes als quals els historiadors 
hem donat moltes voltes: els hi agradava la vida a la colònia? en quin concepte tenien 
a l’amo? com eren les relacions amb els convilatans?  quin era el paper del capellà a 
la colònia?...  La seriositat en el plantejament de l’estudi fa que d’una o altra manera, 
plantegi “avant la lettre”, (no oblidem que estem a l’any 1967-68), totes aquestes 
qüestions, tant sospesades i debatudes pels historiadors actuals.  
L’objectiu d’aquesta ponència és simplement presentar i donar a conèixer, en els seus 
aspectes globals, el treball de Teresa Collell, que em sembla que pot ser una font 
important per avançar en el coneixement de la sociologia de les colònies industrials 
catalanes.  
 
 

II.- L’origen del treball. 

 
Com és que una iniciativa de recerca com aquesta va aparèixer l’any 1967? Recordem 
que no serà fins 12 anys més tard, el 1979,  que Ignasi Terrades publica  “La colònia 

industrial com a particularisme històric: l’Ametlla de Merola” , d’on partiran bona part 
dels debats que fins avui ens ocupen als historiadors que hem tractat el mon de les 
colònies industrials. 
Comencem primer per l’autora.  Teresa Collell i Puigdemunt va néixer l’any 1924, a la 
colònia industrial de La Coromina, a la vila de Torelló.  La Teresa era filla del manyà de 
la colònia. De profundes conviccions religioses, sabem que va cursar els estudis 
d’Assistent Social, molt possiblement a l’escola de Formació Social Torras i Bages, a 
Manresa, dedicant-se a aquesta tasca d’assistència amb una ferma vocació. Un dels 
professors d’aquesta escola fou Modest Reixach, el director del treball que presentem. 
L’autora seguí col.laborant posteriorment en altres treballs de recerca de Modest 
Reixach, tots connectats amb el mon de l’assistència social3         
La figura de Modest Reixach és prou coneguda: nascut a Vic, l’any 1931 es va  formar 
al seminari d’aquesta ciutat i posteriorment, com a sociòleg, a la Universitat de 
Lovaina.  És reconegut  com  el pare de la socio-linguística al nostre país.  Els inicis 
dels anys 70, Reixach dirigí un conjunt d’estudis sociològics que retrataven la realitat 
social osonenca:  El clergat (1970),  L’ensenyament (1973), La sanitat (1973), Les 
entitats de Vic. Aportació a la sociologia de les associacions, (1976), El jovent 
d’Osona, (1985) .  La recerca sobre les colònies datada el 1968, obriria aquesta sèrie.4  
El suport institucional al treball l’ofereix el Bisbat de Vic. El Bisbat hi intervé a través 
d’una Comissió Diocesana i a més , recordem que l’ ”Escola Catòlica de Formació 
Social “Torras i Bages” va ser creada a Manresa el 1959 pel bisbe de Vic, el doctor 
Masnou.5 Cal assenyalar que aquest treball tenia un apèndix, també elaborat per 
Teresa Collell, que tractava específicament la problemàtica de l’Església a les 

                                                           
3 L’any 1970, col.laborà amb Modest Reixach en la realització del treball : “Zona de influencia sanitaria de 
Vic. Programa de necesidades”. I ja el 1976, també participà en l’estudi:   “Les Entitats de Vic: Aportació a 
la sociologia de les associacions”. 
4 Patronat d’Estudis Ausonencs (2011) 
5 Llussà, C, Selga, S (1991). 
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colònies, i que es titulava    “Treball sobre El problema pastoral de les colònies fabrils, i 
La situació dels capellans de les mateixes (...)”6   
Tenim doncs els ingredients que possibilitaren la realització del treball.  En primer lloc 
la constatació per part del Bisbat que hi havia un conjunt de comunitats sota la seva 
responsabilitat pastoral, que començaven a patir un procés de deteriorament que calia 
redreçar.  L’interès de Modest Reixach, per retratar la realitat social més propera, en 
aquest cas la de les colònies industrials, tant presents a les lleres del Ter i finalment, la 
vocació de servei de Teresa Collell, amb profundes arrels cristianes, connectada amb 
el Bisbat com assistent social  i que coneixia de primera mà el que era viure en una 
petita colònia industrial del Ter. 
 

 
 
 
 

III.-La metodologia 

 
La recerca de la Teresa Collell estudia 17 colònies industrials, 13 a la conca del Ter i 4 
al Llobregat.  El treball consta d’una primera part que situa històricament el tema.  
L’autora, tot i la seva formació en el camp del treball social,  aborda la major part dels 
problemes que posteriorment han estat debatuts pels historiadors7: l’aparició de la 
fàbrica a Catalunya,  lligada al desenvolupament del tèxtil; la continuïtat en 
l’aprofitament dels recursos hidràulics del Ter i Llobregat, que condicionarà moltes 
localitzacions industrials; les males comunicacions, que induiran a la construcció dels 
habitatges a l’entorn de la fàbrica;  la necessitat de crear una cultura del treball en 
aquestes noves poblacions, que donés resposta al desarrelament dels obrers; el paper 
primordial de la dona en la majoria d’aquestes colònies i l’aparició de problemàtiques 
de conciliació de la vida laboral i familiar lligades a aquest fet... 
Naturalment l’any 1967-68, l’autora encara no podia utilitzar els treballs clàssics sobre 
colònies industrials, publicats a partir de finals dels 70. Teresa Collell acudeix 
primerament a Joan Permanyer i a Enric Prat de la Riba , com a autors que en el seu 
moment, teoritzaren a l’entorn del fenomen de les colònies.  I com a referències 
historiogràfiques utilitza l’oblidada “Visió econòmica de Catalunya” de Lluis Creus i 
Vidal, per continuar després amb els nostres clàssics: Vicens Vives, Pierre Vilar, 
Ferran Soldevila i  Joaquim Maluquer. La problemàtica social, és abordada a través de 
visions del món obrer des de la perspectiva cristiana i les referències als aspectes 
socials de les Encícliques de Joan XXIII i Pau VI, són molt abundants.  Finalment, per 
presentar la problemàtica de la dona treballadora a les colònies, recorre a Mª Aurèlia 
Capmany.   
Un cop enfocat el tema en base a aquestes referències bibliogràfiques s’ inicia el  
“treball de camp”, conformat per 2 blocs diferenciats : 
  Un qüestionari respost segons la mateixa autora, per una “persona 
responsable, resident a cadascuna d’aquestes colònies”, que descriu l’estat de la 
colònia en aquell moment: nombre de persones, estructura d’edats, tipologia 
d’habitatges, serveis, condicions de treball... 
                                                           
6 Arxiu Episcopal de Vic (AEV). Collell i Puigdemunt, T. (1968  b). 
7Dues bones síntesis d’aquestes qüestions les podem trobar a Dorel-Ferré, G. (2002), Serra i Rotés, R. 
(2011). 
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  Un segon qüestionari contestat en total per 85 persones residents a les 
colònies i centrat en les relacions socials que s’establien a la comunitat. El qüestionari 
té 4 apartats: relacions empresa-obrer, relacions municipi-habitants de la colònia, 
relacions dels obrers en el treball i en la vida de la colònia i relacions obrer-sacerdot-
religió.   
L’autora realitzarà també les seves pròpies valoracions i anàlisi sobre les dades que 
ha anat recollint i finalment, en l’apartat  “Esbós d’itineraris nous, resposta a les 
exigències del nostre temps” , donarà la seva recepta sobre com reconduir, si era 
possible,  la vida d’aquestes comunitats, moltes de les quals començaven a esllanguir.  
No  oblidem  que l’objectiu final de la recerca no és acadèmic, sinó d’acció social sobre 
les comunitats i assistència a les persones.  
Respecte la representativitat sociològica de la mostra analitzada, evidentment és molt 
escassa. El nombre d’habitants de les 17 colònies tractades ascendien a 6.640, 85 
respostes en fan l’1,3%.  L’autora va segmentar els qüestionaris per diferents sectors 
socials  i en les valoracions de les respostes que ella realitza té en compte l’origen 
social de les mateixes. Nosaltres, no filarem pas tant prim, i transmetrem només les 
principals conclusions que de forma majoritària pensem que es poden extreure.  En 
qualsevol cas, tot i no poder assignar valor estadístic a les respostes rebudes, estic 
convençut que presenten una imatge prou fiable, rica i contrastada dels pensaments i 
inquietuds dels habitants a les colònies industrials en aquells anys.  
 

IV.-Les colònies, les fàbriques i els serveis 

 
El Quadre I, al final de l’article,8 ens presenta les 17 colònies que s’analitzen.9  La gran 
majoria són d’origen tèxtil amb tres excepcions: una colònia del segle XIX, La Farga 
Lacambra a Masies de Voltregà, dedicada a la foneria del coure, i dues colònies més 
tardanes, el Grup Torras a Sarrià de Dalt, dedicat a la fabricació de paper (1945), i la 
colònia P.I.S.A., més coneguda com la Botjosa, a Sallent, que explotava els jaciments 
de potassa (1932). 
En total les 17 colònies analitzades comprenien 6.640 habitants. En sobresurten dues, 
la colònia P.I.S.A a Sallent amb 1.400 habitants i Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló 
amb 840.   Per sota d’aquestes tenim un primer grup de 8 colònies que podríem 
qualificar de “mitjanes”, en relació a la mostra, d’entre 500 i 250 habitants: La Farga de 
Bebié, la Farga de Lacambra, Bonmatí, Vila-seca, Grup Torras, colònia Burés, colònia 
Santa Maria de Ripoll, i finalment un altre conjunt de 7 de colònies “petites”, de menys 
de 250 habitants: la colònia Freixanet, La Mambla, colònia Jorba, la colònia S.A.Y, 
colònia Serra, colònia Jordana i La Coromina. 

                                                           
8 La informació dels Quadres I a IV és extreta de  Collell i Puigdemunt, T.(1968 a) 
9 Sobre les colònies analitzades hem localitzat les següents obres que ens permeten situar-les 
històricament: per la colònia PISA, hem utilitzat el treball de Falguera Torres, S.(2002) per a fixar la 
cronologia; per Borgonyà, els treballs de Colomer Roma, P (2003, 2017) i Morera, J. (1996); per Lafarga 
de Bebié, Viñeta i Ortigués, P.(2002); per Lafarga Lacambra, Serra, R., Bayón, E.  (2008);  per Bonmatí, 
Buxeda Majoral, G. (2009) i Martí Ylla, X. (2014); per Vila-seca, Colomer Roma, P. (2003),  Masferrer 
Juvanteny, D. (1983); pel Grup Torras, Buxeda Majoral, G. (2009); per les colònies Burés i Serra, els 
treballs de Masats i LLover (1997) i Ferrer Alòs, LL. (2011); per la colònia Jorba també l’obra de i Ferrer 
Alòs, LL. (2011) i Perarnau i Llorens, J. (2005); per La Coromina, Verdaguer, G. (2005), per les colònies 
Jordana i Llaudet, Porta, A .(2005) i per la colònia Santa Maria, Marín, J. (2006) 
A VVAA (2009) Colònies industrials, Catàleg de l’exposició, també trobem informacions que ens permeten 
situar moltes d’aquestes colònies 
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L’any 1967-68, tal i com ens mostra el quadre, les fàbriques que donaven vida a 
aquestes colònies, en general, treballaven normalment, reunint un total de 6.206 
treballador.  La colònia P.I.S.A. amb 1000 treballadors i Borgonyà amb 847, eren les 
fàbriques amb més personal. 
El nivell d’integració de la fàbrica i la colònia es mantenia prou elevat.  En total 2.647 
treballadors, o sigui un 43% del total dels obrers que requerien les fàbriques, residien a 
les mateixes colònies. Si fem el càlcul invers, un 40% dels habitants d’aquestes 
colònies treballaven a la “seva” fàbrica: fàbrica i poble tenien un alt nivell d’integració.  
Ens trobem doncs amb un model que  encara “funciona” i que continua responent a les 
mateixes preocupacions per les quals va ser creat 100 anys enrere.  
Això sí, hi comencem a veure esquerdes.  A finals dels anys 60 es produeix una 
reestructuració del tèxtil català que desembocà en una crisi.  Els sectors tradicionals 
de la indústria cotonera i llanera perden protagonisme a favor de la indústria de gènere 
de punt i la confecció.10 En aquest re posicionament les fàbriques menys competitives 
pateixen i algunes fins i tot tanquen. Aquesta primera crisi del tèxtil afectava l’any 68 a 
la colònia Bonmatí, a Vila-seca, a la colònia Burés, a la Mambla, a la colònia Jorba i a 
can Jordana.   
A la colònia de la Mambla, a Orís,  per exemple, la fàbrica tèxtil estava aturada i la 
majoria dels treballadors treballaven a la veïna colònia de Borgonyà.  A la mateixa 
colònia només hi funcionava una fàbrica de carburs, però amb molt pocs treballadors.  
A can Jordana, a Sant Joan de les Abadesses, la colònia es trobava dividida en dues 
fàbriques, una de les quals també  estava inactiva i l’altre s’havia reorientat a la 
fabricació de tripa artificial per a embotits. Tot i ser una colònia de les més petites, 130 
habitants, les dues fàbriques comprenien 470 treballadors, però només un 2-3% 
d’aquests habitaven a la colònia.  Semblaria que a Can Jordana, l’èxit d’aquesta 
“reconversió” primerenca,  del tèxtil a la indústria alimentària, havia suposat de facto la 
desaparició de la colònia, ja que els seus habitants no tenien cap llaç amb les 
fàbriques que hi  eren emplaçades.  
El Quadre I ens aproxima també a dues problemàtiques molt actuals, la immigració i la 
participació de la dona en el treball.  Respecte el primer punt, el qüestionari demanava 
que s’identifiqués com a immigrants tots aquells habitants de la colònia nascuts de fora 
de Catalunya.  Tenim evidència de que en alguns cas, les respostes no s’ajustaven 
exactament a l’enunciat de la pregunta. Per exemple en el cas de Borgonyà, qui 
respongué al qüestionari matisava  
 
“El nombre de naturals de la colònia no és ben exacte, ja que entre ells hi figuren 
alguns, que si bé no ho són, la seva antiguitat a la Colònia es perd en el temps” (48) 
 
No ens atrevim doncs a extreure mitjanes i % globals sobre aquesta qüestió.  Només 
assenyalar que en 6 de les colònies analitzades es manifestaven dificultats d’integració 
dels immigrants vinguts de la resta d’Espanya.  
Aquesta problemàtica depenia més del nivell de serveis de la colònia, que no pas del 
número d’immigrants.  Per exemple, a la colònia P.I.S.A. la gran majoria dels 
treballadors eren vinguts de fora i malgrat això la integració era bona, el mateix 
passava a Borgonyà, la Farga Lacambra o Vila-seca. Com veurem més endavant les 
colònies esmentades gaudien d’un nivell de serveis força adequat. 

                                                           
10 Llonch Casanovas, M. Deu Baigual, E. (2016) 
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En canvi, en colònies menys estructurades com Bonmatí, Freixanet, La Mambla, El 
Pelut, Can Jordana.. apareixia més fàcilment el problema de les dificultats d’integració.  
És especialment precari el cas de la colònia Serra, on gairebé tota la població eren 
andalusos.  El veí de la colònia que completà el qüestionari sobre infraestructures 
explicava: 
 
“ Com ja hem vist, tots són immigrats.  Arriben a la Colònia amb el seu reduït bagatge i 
s’instal.len de la manera més elemental. Poc a poc, i a mesura que aconsegueixen 
algun diner, van adquirint roba, mobles, etc.. per a ells té una importància màxima el 
transistor i més endavant el televisor, ara hi ha cinc famílies que en tenen.  To seguit i 
a la primer oportunitat, se’n van a Sant Vicenç de Castellet o a un altre poble, i el seu 
lloc l’ocupen altres famílies vingudes d’Andalusia.  Ve a ésser com una herència.” 
 
Naturalment, les possibilitats d’integració en aquests casos eren nul.les.  Certes 
colònies ja molt degradades havien esdevingut una porta d’entrada per a la immigració 
a Catalunya, porta però que aviat calia deixar enrere a la recerca de millors condicions 
de vida.  
 
El treball de les dones a les colònies era un tema molt important per Teresa Collell,  
generava unes necessitats d’assistència socials específiques, sobretot a l’entorn de la 
cura dels infants.  Com es veu els percentatges eren prou elevats.   A les fàbriques del 
tèxtil un 62% del treballadores eren dones, però no eren rars els percentatges d’entre 
el 70 i 80%. 
L’habitatge és el tret característic que permet definir la colònia i en aquest moment, la 
gran majoria dels pisos i cases eren propietat de l’empresa (Quadre II).  Només tenim 
un cas, el del Grup Torras, una colònia creada el 1945 on la propietat,  reticent al 
model de colònia11, ja en el mateix moment de la creació, havia previst la cessió dels 
habitatges als treballadors. 
És cert que en aquest punt també comencen a aparèixer esquerdes en el model.  És el 
cas de la colònia Bonmatí a Amer, on el fet de la coexistència de dos propietaris 
dificultava l’entesa i el nivell de manteniment dels serveis.  Aquí un grup de veïns havia 
format un Patronat per tal de traslladar-se a viure a habitatges de Protecció Oficial. 
A la colònia La Coromina, moltes de les famílies estaven en aquells moments intentant 
fer un esforç econòmic i  traslladar-se al municipi de Torelló 
Respecte les infraestructures, la veritat és que moltes de les colònies estudiades eren 
descrites com un lloc poc plaent per viure.  L’ordre i la neteja pública, sempre a càrrec 
de l’empresa, sovint deixa força que desitjar. Les descripcions sobre l’aspecte general 
del Quadre II així ho revelen. 
En concret, sabem que 8 colònies estaven encara per asfaltar i en 3 el paviment patia 
moltes deficiències,  en 6 d’elles no hi havia cap tipus d’enjardinament.  La colònia 
Jorba encara no disposava d’aigua, a la Bonmatí no tots els pisos en tenien i a la 
Freixanet s’estava en procés de portar aigua als pisos.    

                                                           
11 La persona que respongué a l’enquesta sobre les infraestructures de la colònia, explicava l’origen del 
nom Grup Torras per a la colònia: "S'anomenen així per  voluntat dels amos a qui ja no acaba de 
convèncer la idea de colònia" 
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Tres de les nostres colònies no disposaven d’escola (Quadre III), el que provocava que 
la canalla s’hagués de desplaçar als pobles veïns més propers. En la resta trobem 
diferents estatus per a l’escola: escoles Nacionals, a càrrec de l’Estat,  escoles 
Nacionals però subvencionades en part per l’empresa o allotjades en edificis de la 
companyia, escoles religioses dirigides pel capellà o per comunitats de monges sota el 
paraigües de l’empresa, fórmules mixtes tipus Patronat... 
Val a dir que en 5 de les 14  colònies amb escola podem acreditar-hi la presència de 
religiosos, i en 9 (incloent aquestes) l’empresa encara intervenia d’una o altra manera 
en l’educació.   
Complementant els serveis educatius, en tres de les colònies hi  havia un servei de 
biblioteca organitzat: a la Farga de Bebié, a la Coromina (on s’havia habilitat la casa 
del capellà) i  a Vila-seca , on s’havia iniciat una biblioteca ambulant. A la colònia 
P.I.S.A aquest servei estava en projecte.  
Només en dues de les colònies hi havia un metge resident: a Borgonyà i a la Farga de 
Bebié, dues de les més nombroses. El més habitual era comptar amb algun tipus 
d’assistència periòdica, que podia ser à càrrec del metge de l’empresa, de monges 
que solien atendre en dispensaris habilitats per aquest fi. En 3 colònies sabem que no 
hi havia cap tipus d’assistència i a la colònia Bonmatí tot apunta a que el servei 
periòdic era molt deficient. 
L’Església i el sacerdot eren ben presents en aquests comunitats. Quinze de les 17 
colònies analitzades disposaven d’església o capella i en 12 hi residia el capellà. 
La vida comercial,  (Quadre IV) s’articulava encara en molts casos a l’entorn de 
l’economat d’empresa: en tenim constància en 8 de les nostres colònies i en altres 3 hi 
havia cooperatives de consum creades pels treballadors. A vegades les colònies 
comptaven també amb alguna altra botiga que complementava l’oferta de l’Economat, 
generalment però amb una oferta molt bàsica i escadussera. 
La dimensió de la colònia era bàsica per poder comptar amb una oferta mínima de 
botigues; les colònies més petites, com la colònia Serra, Jordana, i La Coromina, es 
trobaven  molt desateses. 
El bar era un punt de trobada indispensable, la colònia Bonmatí, a Amer, era l’única 
que no en tenia. La fonda, un servei molt útil per  a l’empresa ja que permetia allotjar 
als professionals externs que la fàbrica necessitava (“els muntadors”),  era present en 
7 de les nostres colònies i a la colònia Burés estava en projecte.  
Finalment l’enquesta feia un repàs a les activitats culturals i de lleure.  En 11 de les 
colònies hi havia un local social, que  normalment podia fer també les funcions de sala 
de ball o cinema. 
Però una cosa era l’existència d’aquest local  i l’altre la d’un organisme actiu que 
realment vetllés i promocionés el lleure i les activitats culturals. Les enquestes 
manifesten que el grau d’intervenció de l’empresa en l’àmbit cultural i de lleure era molt 
escàs. El cas de Borgonyà on l’empresa controlava de forma directa i estructurada un 
part important de les activitats de lleure és únic.  
Els nous temps queden reflectits en la trajectòria del Grup Torras, on l’”Agrupació 
esportiva”, va ser impulsada inicialment per l’empresa, però en el moment de 
l’enquesta es trobava ja totalment privatitzada, rebent de la companyia ajut financer si 
calia.    
En conclusió, aquests tipus de serveis no eren coberts per la fàbrica,  es deixaven  a la 
iniciativa particular, a vegades amb certa col.laboració de la propietat (ajut econòmic) o 
del capellà.  En 7 de les colònies no ens consta cap tipus d’organització ni de 
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l’empresa ni de particulars, que articulin mínimament el lleure i en 2, tot i que el capellà 
feia algun tipus de coordinació, les activitats eren molt modestes i esporàdiques. 
L’activitat cultural més difosa era el cinema, present en 7 de les nostres colònies. El 
ball i el teatre eren  activitats amb menys presència. En tres de les colònies 
analitzades es realitzaven colònies d’estiu pels infants. 
Respecte l’esport, 11 de les colònies disposaven d’un camp d’esports. Val a dir que 
sota aquesta definició sovint s’amagaven infraestructures modestes. Per exemple en el 
cas de Vila-seca i la Mambla, la instal.lació corresponia a un simple camp de futbol. 
Només 6 de les colònies disposaven de pista esportiva, una d’elles en construcció, i 
només en una coneixem l’existència de piscina.  
 

V.-L’enquesta: les relacions socials. 

 
Ha arribat l’hora d’abordar el nucli del treball de la Teresa Collell. Com ja hem explicat 
les enquestes passades als veïns es centraven en quatre blocs: relacions empresa-
obrer, relacions municipi-habitants de la colònia, relacions dels obrers en el treball i en 
la vida de la colònia i relacions obrer-sacerdot-religió.   A més recordem que com a 
apèndix del treball s’hi incloïa una qüestionari específic als capellans de les colònies, 
al qual també farem alguna referència. 
 
No seguirem pas l’esquema de l’autora sinó que hem extret de cadascun dels apartats 
les qüestions que ens han semblat més rellevants, per tal d’il.lustrar algun dels 
conceptes clàssics a l’entorn del qual es debat quan es tracta el tema de les colònies 
industrials.  Així hem escollit un total de 22 preguntes, respostes pels 85 enquestats, 
que aporten dades sobre les qüestions del paternalisme, el control social, el balanç 
econòmic de viure en una colònia, la solidaritat dins la comunitat, les relacions entre el 
municipi i la colònia i finalment, el paper de l’Església. 
  
V.a.-El Paternalisme 

Hem triat tres preguntes que aporten  llum sobre aquest aspecte i una primera 
conclusió és que la pretesa  coincidència d’interessos entre l’amo i els treballadors 
s’estava esquerdant. 

Un 51 % de les respostes a la pregunta sobre el tipus de tracte rebut per part de la 
direcció, el qualificava d’autoritari, és cert que un 42% el qualifica d’humà o paternal, 
però estem lluny d’una percepció generalitzada d’una relació paternal amb la fàbrica 
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L’altre cara d’aquest hipotètic paternalisme hauria de ser una implicació sincera del 
treballador en la fàbrica.  Per aquesta part, els resultats de les enquestes són 
contundents, només en un 16 % de les respostes s’entreveu certa implicació, dominen 
clarament les actituds de servilisme, interès o coacció.  

El tercer gràfic ens aboca a les mateixes conclusions, només un 18% dels treballadors 
treballaven a gust i el 76% a disgust o amb indiferència. 
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V.b.-El Control social 

Si el paternalisme no és unànimement compartit, les enquestes ens reflecteixen també 
la percepció d’un intens control social. 

Un 45% de les respostes en relació a les avantatges de residir en un poble sobre la 
colònia, expliciten el guany en independència i llibertat. 
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Dos dels elements que permeten objectivar aquest sentiment de control, són les 
dificultats per opinar en referència a la vida de la colònia, un 39% de les respostes 
indica aquesta mancança, lligada sobretot a falta de canals formals per participar de 
forma activa en la vida de la comunitat. Conseqüentment una altra de les denúncies 
dels enquestats és  la manca de teixit associatiu, un 33% afirmen que viure a la 
colònia no afavoreix l’associacionisme i l’acció col.lectiva 

 

 

 

 

Les respostes també mostren dos dels efectes d’aquest control social. En primer lloc 
una actitud més aviat passiva de la ciutadania:  un 41% dels veïns entén que entre els 
vilatans no hi ha afany de promoció.   
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Una altra de les conseqüències d’aquest control social, i en el qual la Teresa posa molt 
d’èmfasi era la tendència dels sistema a auto-reproduir-se.  L’ambient de la colònia, la 
manca de permeabilitat, l’aïllament, la passivitat, contribuïen a dificultar la mobilitat 
social.  Així un 56% dels enquestats pensava que pel fet de viure en una colònia tenien 
més dificultats per encaminar-se cap a una sortida professional diferent de la fàbrica. 
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La Teresa Collell interpretava així aquestes respostes: 

 “L’actitud servil pot ésser signe d’inseguretat, de desconfiança en la capacitat 
personal i de temença a autodeterminar-se.  

Creiem que aquesta actitud ha ocasionat  una considerable pèrdua d’energia entre les 
persones que viuen en colònia. 

 Una de les formes més típiques de la desviació de l’autoritat, és el paternalisme.  A 
les colònies, a través del temps, s’ha creat un estat de dependència absoluta, dels 
seus habitants a la direcció de l’empresa, i del que conserven encara ben lamentables 
conseqüències” (Pàg.211)  

De fet, vàries de les observacions dels qüestionaris rebuts de les colònies anaven en 
aquesta direcció.  El qüestionari corresponent a la colònia Llaudet, assenyalava com a 
principal problema d’aquella comunitat:  

"(..) consta que el nivell cultural és molt baix, i que no es manifesta altra aspiració, que 
seguir l'herència rutinària de generacions precedents"(Pàg.28) 
 

V.c.-El balanç econòmic 

Un altre dels temes d’anàlisi a l’hora de valorar la vida a la colònia són les condicions 
econòmiques de que gaudien els treballadors en relació a les dels pobles veïns.  La 
percepció dels habitants l’any 67-68, era que els principals factors que justificaven la 
vida a les colònies eren de tipus econòmic, especialment el que significava l’accés 
gairebé gratuït a l’habitatge.  Els elements de solidaritat, de pertinença a una 
comunitat... tant utilitzats en l’anàlisi d’aquests llocs, no tenen cap rellevància en les 
respostes 
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V.d.-La solidaritat 

Arribem a un altre dels conceptes sempre presents en l’estudi de les colònies, la 
consciència de comunitat i les relacions de solidaritat que generava la convivència.  
Les respostes que la Teresa Collel recull en relació a aquest tema, són decebedores. 

Una primera pregunta general, sobre el  tipus de relaciones que es creen entre els 
habitants de les colònies ens apropa a un teixit social  que semblaria tenir un nivell 
d’integració força elevat.  Només un 23% identifica unes relacions indiferents o 
dolentes.   Els veïns s’ajuden en cas de necessitat i per alguns fins determinats, ens 
diu un 40% de les respostes, un 34% creuen que les relacions són bones i fins i tot de 
veritable amistat  

  

Aquesta fotografia però comença a degradar-se a mesura que les preguntes detallen 
una mica més.  Veiem per exemple que per un 71% dels enquestats hi ha enveges 
entre els obrers, un 27% de les respostes creuen que no es busca el benefici de tots ( 
per un 14% que creu que sí)... 
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I finalment les dues darrers preguntes posen ja molt seriosament en qüestió aquest 
plus de solidaritat que cercaríem.  Només un 7% de les respostes diuen que els  
millors situats es preocupen dels que es troben en pitjor situació i només un 15%  
pensen que hi ha solidaritat envers els que han caigut en desgràcia a la colònia. A la 
colònia Freixanet, un dels principals problemes que identificà qui responia al 
qüestionari general sobre l’estat de la colònia, era la desconfiança entre els veïns. 
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V.e.-La rivalitat municipi-colònia. 

La tradicional oposició entre el poder Municipal  i les colònies, es ratifica segons 
l’opinió dels veïns.  Un 64% de les respostes creien que el Municipi deixava de banda 
a la colònia.  
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El testimoni d’un dels enquestats és contundent: 

“Els habitants de la Colònia són deixats al marge del que, com a part integrant del 
Municipi els afecta. El Municipi, i fins els mateixos habitants, creuen que aquesta, 
constitueix un mon a part.” 

Aquest sentiment era alimentat a més, per una certa confusió entre els habitants de la 
colònia respecte els serveis que eren responsabilitats de l’empresa i del Municipi, que 
finalment es traduïa en una manca de preocupació respecte les decisions Municipals. 

V.d.-El paper de l’Església. 

Finalment, hi ha una bateria de qüestions que es refereixen al paper de l’Església a la 
colònia, no oblidem que el Bisbat participà activament en el treball.  

De les respostes queda clar que l’Església és encara molt present a les colònies.  Un 
61% de les respostes veuen la pràctica religiosa com a espontània i lliure, i un 31% la 
troben condicionada, al menys en part.   El sacerdot, majoritàriament mirat amb 
respecte o simpatia (71%), és considerat per un 41% un notable de la colònia. Una 
figura rellevant dins la comunitat. 
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L’Església encara és percebuda com un agent rellevant en la resolució de problemes, 
només un 21% dels enquestats pensen que no  juga cap paper en relació  a aquest 
punt i entre els que se’n refien, veiem que tracta casos de tot tipus: familiars, laborals, 
socials… 

 

 

Assentada aquesta presència de l’Església, les preguntes encaminades a detectar la 
dependència de l’empresa, donen respostes tèbies.  Només un 14% veuen el capellà 
com a aliat de la companyia tot i que un 25% creu que no pot obrar independentment 
de l’empresa. 
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Els qüestionaris adreçats directament als capellans12 ens donen una visió més fina 
sobre aquest punt. La majoria dels capellans afirmaven que existia llibertat d’acció del 
sacerdot respecte l’empresa. Això sí, alguns respostes matisaven que la llibertat 
existia sempre i quan no es toquessin temes laborals o relacionats amb l’organització 
de la colònia. En qualsevol cas era clar pels enquestats que un capellà d’una parròquia 
de poble gaudia de més llibertat que el d’una colònia industrial. 
 
En aquests anys però també apareix un altre debat: el capellà com amenaça per 
l’empresa.  A partir dels anys 50 i 60 havien aparegut a Catalunya  organitzacions 
d’inspiració cristiana preocupades per la problemàtica obrera i social com eren la  
“Hermandad Obrera de Acción Católica”, molt lligada a l’incipient moviment sindical, i 
el moviment juvenil de la  Joventut Obrera Cristiana.  Aquestes organitzacions  tenien 
presència a les parròquies i eren considerades com a perilloses pels empresaris.   
Els capellans ho explicaven així en les seves respostes13: 
 
“(...) la direcció, salvant rares excepcions, es mostra recelosa o obertament contrària 
de les organitzacions o actes que poden comprometre.  Així es solen oposar a la 
H.O.A. [ Hermandad Obrera de Acción Católica] i a la J.O.C. [ Joventut Obrera 
Cristiana]  conferències o actes en què es tractin temes humans o laborals, encara que 
sigui per il·luminar aquests temes des del punt de vista religiós.” 
 
Teresa Collell, plantejava aquesta qüestió als feligresos i un 38% de les respostes 
reconeixien que era mal vist a la colònia tenir massa proximitat al sacerdot, en tant en 
quant aquest podia simpatitzar amb aquests moviments. 
 

                                                           
12

 Arxiu Episcopal de Vic (AEV). Collell i Puigdemunt, T. (1968  b) 
13

 Arxiu Episcopal de Vic (AEV). Collell i Puigdemunt, T. (1968  b) 
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VI. La diagnosi de l’autora 

 

No hem d’oblidar que la finalitat del treball de Teresa Collell no era de recerca sinó 
d’acció social.   El balanç que l’autora feia del nivell de serveis era el següent: 
 
 “Síntesi de les idees recollides 
 
Si a primer cop d’ull pogué semblar que la colònia industrial seria un lloc adient, i el 
moment propici per a desenvolupar en ella tota mena d’activitats socials, hem pogut 
descobrir que no ha pas sigut així, sinó ben al contrari. 
Fem, sinó, una anàlisi d’alguns dels aspectes que mereixen més atenció a nivell 
comunitari, i veurem que les institucions encaminades a pal·liar unes necessitats 
evidents, són ben escasses” (Pàg. 183) 
 
El primer que remarcava era la manca del servei de llars d’infants.  En uns nuclis de 
població on, com hem vist, la feina per part de la dona era aclaparadora, només 2 
colònies disposaven d’aquest servei.  També denunciava la pràctica inexistència de les 
agrupacions de pares de família, l’escassetat d’enjardinament que permetés l’esbarjo 
infantil i la manca  d’instal.lacions esportives  complertes i equipades pel lleure de la 
mainada. 
Respecte les escoles, hem vist que l’ensenyament primari normalment era garantit. El 
problema principal que detectava era la dificultat  d’accés a l’ensenyament secundari, 
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derivat de la tradicional facilitat per ingressar a la fàbrica, a partir dels 13 anys, i  
agreujat pel dèficit de comunicacions entre les colònies i els nuclis urbans propers. 
L’autora remarcava la falta d’entitats que impulsessin de forma efectiva el lleure dels 
joves.  Els diumenges a la tarda, la majoria de les colònies quedaven desertes, el 
jovent marxava als pobles veïns per ampliar el seu cercle d’amistats.  Aquesta 
tendència, signe dels nous temps, no es podia ja revertir. En canvi, un àmbit en el qual 
sí que tenia sentit treballar per mantenir l’arrelament del jovent,  era en l’organització 
de l’esport, molt desatesa.   
L’activitat cultural, conferències, cursets, l’accés a la biblioteca... era gairebé inexistent, 
i suposava també un fre per l’apertura a nous horitzons.  Tot i això de mica en mica 
anava augmentant el percentatge de joves que cursaven estudis superiors. 
En relació als serveis generals, tot i que l’habitatge era en cara de forma general, 
propietat de l’empresa, l’autora constatava uns primers moviments per part dels 
treballadors per aconseguir casa pròpia.   
La manca d’un servei regular d’autobús que comuniqués les colònies amb les capitals 
de comarca o els pobles més propers continuava essent un problema, que de mica en 
mica anava minvant gràcies a la difusió de cotxes i motos. El servei telefònic era 
també deficient, depenent de les poques famílies que en disposaven a cada colònia, 
de la fonda o bar o de la  fàbrica.  Respecte els comerços ja hem vist que els elements 
bàsics estaven garantits per l’economat o cooperatives de consum. En general els 
habitants es queixaven d’una oferta limitada i escassa. 
El servei mèdic, tot i que només hi havia 2 metges residents, era assegurat en la 
majoria de les colònies grans i mitjanes pel metge d’empresa. Algunes de les colònies 
més petites es trobaven però completament desateses. El sacerdot en canvi, residia 
en moltes de les colònies estudiades.  
 
Fins aquí la diagnosi.  El treball però concloïa amb les directrius que Teresa Collell 
proposava per tal d’orientar el treball social necessari per millorar la situació. 
L’autora distingia dos tipus de colònies. En primer lloc, les no viables, aquelles que per 
mida i per qualitat de les  seves instal.lacions i serveis no es podien reflotar.  Per 
aquestes suggeria reconvertir-les en una àrea industrial, reutilitzant els pisos, quan fos 
possible com a oficines  i sinó, enderrocant-los i edificant en el seu lloc noves naus 
industrials.  Caldria per altra part, habilitar en els centres urbans propers nous 
habitatges pels antics treballadors, integrats dins el conjunt de la població per evitar la 
formació de guetos.  
Pel segon grup, el de les colònies viables, amb una dimensió major i certa estructura 
de serveis, la Teresa suggeria un canvi en el model de gestió de l’empresa i també de 
la colònia. 
En relació a la fàbrica, l’autora reclamava canvis en les formes d’organització, que 
introduïssin principis de cogestió i de participació en beneficis amb els treballadors i 
una vertadera política global d’atenció al factor humà amb un departament social 
estructurat.   
Pel que respecte a la colònia, la proposta era que l’empresa finalment cedís els 
habitatges als obrers i la resta de serveis, a la comunitat sota un règim  cooperatiu.   
Una Junta Rectora triada per votació popular s’hauria d’ocupar de gestionar els 
diferents àmbits: habitatge, serveis religiosos, escola, comerç, lleure, cultura, llar 
d’infants i serveis generals.  Aquesta Junta seria també la veu de la colònia al Municipi. 
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VII. Conclusions 

 
 
El treball de la Teresa Collell ens permet apropar-nos amb els mínims filtres a la 
realitat de les colònies industrials a finals dels anys 60, i revisar alguns dels tòpics que 
es repeteixen sobre aquest tema. El fet que el treball englobi diferents tipologies de 
colònies, no només les més grans i anomenades, ens aporta també una nova 
perspectiva, més ponderada de la vida en aquests nuclis. 
La conclusió és que,  amb l’excepció d’unes poques colònies, generalment mitjanes o 
grans, on el nivell d’infraestructures i serveis era adequat (Borgonyà, La Farga de 
Bebié, La Farga Lacambra, potser hi podríem afegir la colònia P.I.S.A.,Vila-seca i la 
colònia Burés), en la majoria dels casos es constaten importants deficiències 
urbanístiques, comercials i sobretot culturals i de lleure.  Aquestes mancances 
s’agreujaven en el grup de colònies petites, que sovint  no comptaven amb serveis 
indispensables, com l’escola o l’assistència sanitària.  
El treball ens mostra també els primers indicis de dissolució d’aquest món.  El Grup 
Torras, que el 1945 traslladà una de les seves fàbriques a Sarrià de Ter, amb 
l’obligació de proporcionar l’habitatge als treballadors, defugí el model de colònia, 
preveient des de l’inici que les cases passessin a propietat dels obrers. La manca de 
serveis provocava a  Bonmatí i a la Coromina que alguns dels seus habitants 
estiguessin intentant marxar de la colònia. 
La crisi econòmica havia començat a amenaçar algunes fàbriques.  A la Mambla i a la 
colònia Jordana, part de les fàbriques estaven aturades.  Els dos nuclis, cada vegada 
s’assemblaven més a simples barris industrials. La colònia Serra, amb un nivell de 
serveis molt precari, era utilitzat com a punt d’entrada dels immigrants de la resta 
d’Espanya que, tant aviat com podien, es traslladaven als pobles veïns.  
En l’àmbit cultural i de lleure, l’activitat dinamitzadora de l’empresa era molt reduïda, 
limitant-se en general, en el millor dels casos a col.laborar per fer viables les iniciatives 
particulars.  El resultat era molt pobre.   
La situació doncs en general era compromesa, calia cercar solucions i és aquí on 
Teresa Collell, detecta una manca de capacitat dels habitants de les colònies per ser 
més actius davant les dificultats que travessen. Les condicions objectives ( dificultats 
de comunicació, poca activitat cultural..), però també el tarannà que forjava l’aïllament i 
la dependència de la fàbrica, provocaven que per molts fos molt difícil d’intuir un futur 
laboral fora dels murs de la fàbrica que, fins llavors, havien proporcionat estabilitat i 
seguretat. Davant la crisi que s’apropava, aquest punt era un dels principals problemes 
que frenaven una, en qualsevol cas difícil, evolució. 
Respecte el tradicional debat entre paternalisme i control social, les enquestes es 
decanten clarament pel predomini del segon aspecte. Pesa més l’autoritarisme i la 
manca de llibertat que l’agraïment a l’amo.   Al tòpic de la solidaritat i de l’esperit de 
comunitat, les enquestes responen mostrant un món, amb molt poc associacionisme, i 
on les enveges entre els veïns tenen més pes que els sentiments de solidaritat.   
El capellà és encara molt present en aquest mon, però ell mateix se n’adona de les 
servituds que li comporta i en alguns casos, pot arribar a ser mal vist per la mateixa 
empresa i de retruc pels veïns, com una agent “perillós” per a la pau social de la 
colònia.  
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Finalment cal valorar la valentia i modernitat de les solucions que proposa Teresa 
Collel, ara fa 50 anys.  El vaticini de la desaparició de la majoria de colònies era ben 
encertat,  i el quadre que segueix ens ho mostra: 
 

 
 
 
Les colònies on ha estat possible comparar la xifra de població de 1968 amb la de 
2017, han estat 15 de les 17, i en aquestes, els habitants s’han reduït de 5.745 a 
1.235.  Només 5 colònies tenen més de 100 veïns. 
Teresa Collell, anticipà aquesta evolució i la solució que proposava per salvar el petit 
grup de colònies viables era moderna i un punt revolucionària: democràcia, cogestió 
empresari-treballador, autogestió de la comunitat.  Malauradament, com hem vist,  les 
colònies del nostre país no seguiren aquest camí i avui moltes d’elles, fins i tot algunes 
de les que havien estat més rellevants, es troben en un estat deplorable. Potser 
encara no és massa tard per recuperar alguns dels ingredients de la recepta de 
l’autora.  
 
 
 
 
 

Colònia Borgonyà (Els Anglesos) Sant Vicenç de Torelló 840 351

Colònia Burés Castellbell i el Vilar 355 346

Colònia Vila-seca Sant Vicenç de Torelló 463 154

Colònia Freixanet Camprodon 233 153

Colònia P.I.S.A (Potasas Ibéricas) Sallent 1.400 109

Colònia Sta. Maria (El Roig) Ripoll 252 27

Colònia Jorba Calders 168 26

Colònia La Mambla (a) Oris 184 22

Colònia La Farga de Bebié Les Llosses-Montesquiu 509 20

Colònia Llaudet (El Pagès) Sant Joan de les Abadesses 300 15

Colònia S.A.Y. (El Pelut) Oris 156 11

Colònia La Farga Lacambra Masies de Voltregà 480 1

Colònia Serra (Serramalera) Castellbell i el Vilar 150 0

Colònia Jordana (Cal Gat) Sant Joan de les Abadesses 130 0

Colònia La Coromina Torelló 125 0

TOTAL 5.745 1.235

Colònia Bonmatí Amer 475 sd

Grup Torras Sarrià de Dalt 420 sd

(a) Idescat.  Per la Coromina i la colònia Serra, hem utilitzat les entrade a la  Viquipèdia. A la

Coromina de fet hi consta que hi viu una família

Hab. 2017 (a)Colònia Municipi Hab. 1968

QUADRE V: LES COLÒNIES AVUI
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Núm. Procedència Comentaris % Núm.

 %  del total 

obrers Núm.

Colònia P.I.S.A (Potasas Ibéricas) Sallent Potasses Ibèriques S.A. Minera 1.400 s.d Andalusia i Castella

Colònia nascuda fa 20 anys, la majoria 

dels fundadors eren inmigrants.  Bona 

relació i integració 1.000 50% 500 10% 100 No

Colònia Borgonyà (Els Anglesos) Sant Vicenç de Torelló C.A. de Hilaturas Fabra y Coats, S.A. Tèxtil 840 73 Sud d'Espanya Integració total 847 50% 424 70% 593 No

Colònia La Farga de Bebié Les Llosses-Montesquiu Edmundo Bebié, S.A. Tèxtil 509 Un 20% 542 40% 217 52% 279 No es sap

Colònia La Farga Lacambra Masies de Voltregà Francisco Lacambra Lacambra Foneria i laminació coure 480 450 Galícia i Andalusia Bona relació i integració elevada 291 80% 233 3% 9 Poca

Colònia Bonmatí Amer

Mata Pons, S.A. (propietat dels edificis) i Textil 

Armengol (propietat de la maquinària) Tèxtil 475 3 famílies Andalusia i Lleó Dificultats d'integració 700 43% 300 79% 550 Sí

Colònia Vila-seca Sant Vicenç de Torelló Almeda Alamany SL Tèxtil 463 150 Sud d'Espanya Molt bona integració 200 70% 140 80% 160 Sí

Grup Torras Sarrià de Dalt Empresa Industrial J i F. Torras Hostench Paperera 420 Gairebé cap 500 23% 115 Poques 0 No

Colònia Burés Castellbell i el Vilar Indústries Burés, S.A. Tèxtil 355 3 famílies València, Bilbao i Andalusia 667 25% 168 44% 294 Sí

Colònia Llaudet (El Pagès) Sant Joan de les Abadesses Llaudet S.A. Tèxtil 300 50 Andalusia, Castella, València 210 85% 179 95% 200 No

Colònia Sta. Maria (El Roig) Ripoll Saphil Tèxtil 252 56 Andalusia, Extremadura, Castella, Canarias, Aragó, Asturias i NavarraRelació de tolerància 177 22% 39 70% 124 No

Colònia Freixanet Camprodon Estebanell i Pahisa, S.A. Tèxtil 233 70 Andalusia Relació de tolerància 86 75% 65 75% 65 No

Colònia La Mambla (a) Oris

Colònia i fàbrica propietat de Electra Industrial de 

Carburos S.A., amb una part de les instal.lacions 

arrendades a una empresa tèxtil Filatura de cotó i carburos 184 Un 70% Sud d'Espanya No hi ha massa bona integració s.d 45% 0 Sí

Colònia Jorba Calders Industrial y Almacenes Jorba, S.A. Tèxtil 168 0 90 90% 81 sd Si

Colònia S.A.Y. (El Pelut) Oris Societat Anònima Ymbern Tèxtil 156 73 Còrdova i Jaen

Relació limitada al treball, dificultats 

d'integració 189 33% 62 50% 95

Colònia Serra (Serramalera) Castellbell i el Vilar Hilaturas de Avià S.A Tèxtil 150 120 Andalusia Tota la població són andalusos 101 60% 61 90% 91 No

Colònia Jordana (Cal Gat) (b) Sant Joan de les Abadesses

Colònia i fàbrica propietat de Pich i Aguilera, amb un 

local arrendat a Pierre S.A i un altre a Fibran

Tèxtil i tripa artificial per 

embotits 130 0

Més de 40 -50 anys de residència dels 

nouvinguts 462 2-3% 9 222 Sí

Colònia La Coromina Torelló Filatures del Ter, S.A. Tèxtil 125 18 Andalusia Integració gradual i bona relació 144 39% 56 65% 94

TOTAL 6.640 6.206 43% 2.647 46% 2.873

(a) L'empresa Electra Industrial de Carburos S.A., propietària de la colònia tenia una part de la fàbrica llogada a una altre empresa per fer filatura

de cotó. En aquells moments la fàbrica tèxtil es trobava aturada i la majoria dels treballadors treballen a Borgonyà.  La fàbrica de Els Carburos, sí

que treballava, però comptava amb un número molt reduït de personal.  Per aquest motiu no donem dades de treballadors de la colònia

(b) La colònia erea propietat de l'empresa  Pich i Aguilera, que tenia una part de la fàbrica arrendada a la societat Pierre S.A (238 treballadors) i

una altre a la societat Fibran (224 treballadors).  Aquests darrers fabricaven tripa artificial per embotits. L'alcalde de St Joan de les Abadesses  era

eçl propietari de Pierre S.A En aquells moment Pierre S.A. es trobava aturada, els treballadors eren a l'atur, esperant a reobrir sota el règim de

cooperativa. Vivien a la colònia un 65% dels treballadors de Pierre, S.A. i un  30% dels de Fibran

Colònia Municipi Empresa

QUADRE I: FÀBRICA I COLÒNIA
Obrers que viuen a la colònia Dones que treballen a la fàbricaInmigració

Activitat Habitants Obrers
Afectació per 

la crisi
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Aspecte general

Paviment Jardins Telf Safareig públic

Número 

habitatges 

(a) Llum Aigua

Colònia P.I.S.A (Potasas Ibéricas)+ 1.400

"(…) bon aspecte.  Està pavimentada, bona il.luminació, el que resulta una mica 

deficient són els jardins que hi ha" Empresa Sí

Sí, 

deficients Sí No 181 Sí Sí

Colònia Borgonyà (Els Anglesos) 840

"(..) bon aspecte, perquè al voltant de totes les cases hi ha jardins que , encara que una 

mica descuidats, donen a aquesta urbanització, un aspecte alegre" Sí deficient Sí Sí Individual 221 Sí deficient Sí

Colònia La Farga de Bebié 509

"Té molt bon aspecte; ben pavimentada i il.luminada. A més, és tanta la profusió 

d'arbres i flors que tota la Colònia sembla un jardí." Sí Sí Sí 165 Sí Sí

Colònia La Farga Lacambra 480  "(…) molt bon aspecte; ben pavimentada, amb molt llum, flors, bancs, una font, etc.." Sí Sí No 90 Sí Sí

Colònia Bonmatí 475

"Els pisos són molt vells; externament ofereixen un aspecte depriment.  La façana 

despintada, les parets insegures, de tal manera que algunes fins i tot estan 

apuntalades.  L'interior no ofereix pas millors condicions (…)" No No Sí Sí

Tres grups de 

pisos. Si No tots

Colònia Vila-seca 463

"L'aspecte urbanístic no és pas gaire atraient.  La pavimentació bon xic descuidada,. La 

il.luminació deficient.  No hi ha jardins ni parc públic." Sí deficient Sí Sí 100 Sí Sí

Grup Torras 420

"Encara que no està pavimentada té molt bon aspecte, hi ha molts arbres i tot és ben 

cuidat i net (..)" No Sí Són casetes Sí Sí

Colònia Burés 355

"Encara que no està pavimentada, com que disposa de jardins i bona il.luminació, 

ofereix un bon aspecte" No Sí Sí

104 pisos 

propietat de 

l'empresa, 1-

2 particulars

Colònia Llaudet (El Pagès) 300 " (..) té bon aspecte, però no està pas massa cuidada la bellesa i netedat" Sí Sí Sí 75

Colònia Sta. Maria (El Roig) 252 "En genral té bon aspecte" Sí Sí Si 74 Sí Sí

Colònia Freixanet 233

"(…)no té gaire bon aspecte; falta il.luminació i no hi ha jardins o parc." "no se'n cuida 

ningú, i per tant, no s'observa ni gust ni netedat" No No Sí

64 pisos 

propietat de 

l'empresa i 6 

de 

treballadors Sí

En procés 

d'instal.lació

Colònia La Mambla 184

"No hi ha jardins ni parc, i encara que tot és net i endreçat, té un aspecte més aviat 

pobre i trist." No No Sí Sí 55 Si Sí

Colònia Jorba 168

"El seu aspecte no és pas gaire agradable.  Hi ha pavimentació a mitges, il.luminació 

deficient i si bé té tres jardins, aquests no poden prolongar-se lliurement, per manca 

d'espai" A mitges

Sí 

deficients Sí Sí 37 Sí No

Colònia S.A.Y. (El Pelut) 156

"Són coneguts i molt visitats els jardins o parcs públics, on creixen en abundor 

magnòlies i altres arbustos, molt ben acurats, que donen a aquell paratge un aire 

senyorial i pacífic" No Sí Sí 30 Si Si

Colònia Serra (Serramalera) 150 " No s'observa gust ni netedat" No No Sí

18 propietat 

de l'empresa, 

i 4 de 

particulars Sí Sí

Colònia Jordana (Cal Gat) 130 "(…)no se'n preocupa ningú, per tant, no s'observa ni gust ni netedat" No No No Sí 29 Sí Sí

Colònia La Coromina 125

"(…) excepte al voltant de l'Església que hi ha flors i arbres ben cuidats, l'altre part 

ofereix un aspecte molt brut i deixat" No No Sí 32 Sí Sí

TOTAL 6.640

(a) La gran majoria dels habitatges són propietat de l'empresa .  Pisos de propietat privada ens consten únicament: 1-2 pisos a la colònia Burés, 6 a la Freixanet, 4 a la

Serra. 

Esment a part mareix el Grup Torras,  el terreny per edificar les casetes ja d'inici va ser cedit per l'empresa als treballadors.  Els llogaters, després  de 20 anys, passaven

a ser propietaris de la casa.

Urbanisme Habitatges

QUADRE II: COLÒNIA, URBANISME I HABITATGE

Colònia Habitants



28 

 

 
 

Escola. Llar d'infants Biblioteca Metge resident Assistència periòdica Església Sacerdot resident

Colònia P.I.S.A (Potasas Ibéricas) 1.400 Regida per un patronat No En projecte No

Servei mèdic empresa, 

praticant i dispensari Sí Sí 

Colònia Borgonyà (Els Anglesos) 840 Regida pel sacerdot i les monges Dominiques Sí No Sí Sí Sí 

Colònia La Farga de Bebié 509 Nacional Sí Sí Sí Sí Sí 

Colònia La Farga Lacambra 480

Nacional en un recinte edificat per la fàbrica  a Vinyoles.  A més hi 

ha  una escola de nenes regida per monges Franciscanes No No Sí Capella

Des de fa un any 

no

Colònia Bonmatí 475 Nacional No No No Deficient Capella Sí

Colònia Vila-seca 463 Regida pel sacerdot i les monges Paulines No Ambulant No

Dispensari atès per una 

germana Capella Sí 

Grup Torras 420 Agrupació escolar patrocinada per l'empresa

No, les dones 

no treballen No No Sí, molt complert Capella Sí 

Colònia Burés 355 Nacional amb sobrepaga de l'empresa No No No Servei diari Provisional No

Colònia Llaudet (El Pagès) 300 Regida pel sacerdot Sí Sí No Sí Sí Sí

Colònia Sta. Maria (El Roig) 252

Escola de nens regida pel sacerdot i la de nenes és Nacional.  La 

colònia compta també amb una residència de noies i un Centre 

Experimental d'Ensenyament Mitjà No No No

Dispensari a l'empresa 

que atèn a qui ho 

necessiti Sí Sí 

Colònia Freixanet 233 Nacional No No No Sí Sí Sí 

Colònia La Mambla 184 Nacional No No No No Ermita No

Colònia Jorba 168 Regida per un patronat No No No

Dispensari obert 2-3 dies 

setmana, que ofereix 

alguns servei Sí, dues Sí 

Colònia S.A.Y. (El Pelut) 156 No No No No Sí, en un dispensari Capela No

Colònia Serra (Serramalera) 150 Nacional des de fa 2 anys No No No No No No

Colònia Jordana (Cal Gat) 130 No No No No No Capella No

Colònia La Coromina 125 No Sí Sí No Sí Capella Sí

TOTAL 6.640

QUADRE III: COLÒNIA, ENSENYAMENT, SANITAT I ESGLÉSIA

Colònia Habitants

Ensenyament Salut Església
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Fonda Bar

Economat/Cooper

ativa

Altres 

botiques Lleure

Local 

social

Camp 

d'esports

Pista 

esportiva Piscina Cinema Ball Teatre

Colònies 

d'estiu

Colònia P.I.S.A (Potasas Ibéricas) 1.400 No Sí Economat Si

Grups particulars amb la col.laboració 

de l'empresa.  Activitat modesta Sí Sí Sí No No

Esporàdica

ment

Colònia Borgonyà (Els Anglesos) 840 No Sí Economat No

El Casino és dirigit per l'empresa.  Hi 

ha també activitats fruït d'iniciativa 

particular Sí Sí

Sí, en 

construc

ció No Si

Per la 

Festa 

Major

Colònia La Farga de Bebié 509 Sí Sí Economat Sí

Capellà que dirigeix un Club de Joves 

que fou iniciativa de la colònia Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Colònia La Farga Lacambra 480 No Sí Economat Iniciatives particulars força actives No Si Si No Si

2 cops 

l'any

Colònia Bonmatí 475 No No

Cooperativa 

consums Cap organització activa Sí No No No No No No

Colònia Vila-seca 463 Sí Sí Res Sí

Iniciatives particulars força actives. 

Cinema a càrrec de l'Agrupació 

colònia Vilaseca. Sí Sí No No Si Si Sí

Grup Torras 420 No Sí

Cooperativa 

consums No

Agrupació esportiva impulsada 

inicialment per l'empresa  i que ara és 

privada Sí Sí Si Sí Sí No No

Colònia Burés 355

No, en 

projecte Sí Economat Sí

Grup de la "Capella Burés", ajudat per 

l'empresa.  Iniciatives particulars Sí No No No Sí 

Esporàdica

ment

Colònia Llaudet (El Pagès) 300 Sí Sí Economat Sí Cap organització activa No No

Abandon

ada No No

Colònia Sta. Maria (El Roig) 252 Sí

Cooperativa 

consums Sí

Capellà i iniciativa particular.  Força 

actius Sí Sí, escola Sí Sí

Colònia Freixanet 233 Si Sí Economat Sí

Capellà organitza  de forma 

esporàdica activitats: futbol, teatre, 

excursió Sí Sí No No No No Sí

Colònia La Mambla 184 Si Sí Res Sí Cap organització activa Sí Sí No No No

Colònia Jorba 168 No Si Economat No Cap organització activa Sí Sí,deficient No No No No No

Colònia S.A.Y. (El Pelut) 156 Si Sí Res Sí Cap organització activa No Sí Sí No No No No

Colònia Serra (Serramalera) 150 No Sí Res No

La parròquia controla el Centre 

Familiar.  Activitas molt esporàdiques No No No

Esporàdica

ment

Colònia Jordana (Cal Gat) 130 Si Sí Res Sí Cap organització activa No No No No No No

Colònia La Coromina 125 No Sí Res No Cap organització activa No No No No No No

TOTAL 6.640

Colònia Habitants

Comerç Cultura i lleure

QUADRE IV: COLÒNIA, COMERÇ, CULTURA I LLEURE
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