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Opinió

 Sortida a la Colònia Vidal
El passat 31 de març el alumnes de 3r d'ESO van
realitzar  la  sortida  a la  Colònia Vidal,  ubicada a
Puig-Reig, al costat del curs del riu Llobregat. És un
exemple  de  les  colònies  industrials  que  es  van
instal·lar en les fàbriques tèxtils, al costat dels rius
catalans per aprofitar l'energia hidràulica.

Programada des de les Ciències Socials, emmarcada
en  l'estudi  de  la  industrialització.  Aquest  model
d'instal·lacions,  típics  de  la  industrialització
catalana del SXIX i part del XX,  especialitzada en
productes  tèxtils,  ajuda  a  entendre  com  eren
aquests models industrials i com vivien els obrers
en  les  colònies.  És  interessant  l'anàlisi  sociològic
que es pot fer, els sistemes de control  ideològic i
social que es duien a terme.

  Projecció, al teatre d'un audiovisual de la Colònia
Vidal

Les  colònies,  conjunt d'equipaments  i  edificis  de
caire econòmic i social, constaven de la fàbrica, la
vivenda de l'  amo, l'encarregat i  els  treballadors,
l'església,  les  botigues,  l'escola,  el  teatre,  els
safaretjos..., un poble al voltant de la fàbrica, però
tot era del propietari de la colònia.

  Els telers, dins de la fàbrica

A la visita vam realitzar un recorregut explicat per
totes  les  instal·lacions,  des  de  la  fàbrica  i  les
màquines  que  s'utilitzaven  per  treballar  el  cotó,
fins que sortia el teixit.

També vam veure els sistema d'obtenció d'energia,
principalment  hidràulica,  a  través  de  la  turbina
Fontaine que utilitzava l'aigua del riu Llobregat i
produïa energia mecànica que es transformava en
elèctrica a través d'un generador.

Com  a  font  d'energia  complementària  també  es
disposava d'una  màquina de vapor, pels períodes
en que hi havia sequera, i l'energia hidràulica era
insuficient.

Vam visitar també l'escola, les cases dels obrers, i
d'altres equipaments.

En general, els alumnes van poder apreciar com era
la vida i el treball a la Colònia Vidal, fins a la seva
desaparició el 1980, i quin ús té com a museu que
forma part del la xarxa de Museus de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya, per preservar una part
de la història econòmica i social de Catalunya.


