
Organitza:

Amb la col·laboració:

PLA 
COMARCAL 
PER LA
IGUALTAT

V TROBADA
COMARCAL
DE
DONES

L’Elionor 
L’Elionor tenia

catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.

Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.

Miquel Martí i Pol

el silenci del telers
La contribució del treball femení fou clau en la industria-
lització de Catalunya i en el cas del Berguedà majoritari 
en el sector tèxtil. Les dones eren el nexe d’unió entre la 
fàbrica i la llar, treballaven als dos llocs, feien una autèn-
tica doble jornada laboral; així doncs, les dones van tenir 
un paper fonamental i clau en el desenvolupament de 
les colònies tèxtils. 

Les colònies de Cal Rosal, La Plana, L’Ametlla de Casse-
rres, Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Vell, Viladomiu 
Nou, El Guixaró, Cal Prat, Cal Casas, Cal Pons, Cal 
Marçal, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla de Merola van ser 
autèntics motors de l’economia del Baix Berguedà. Les 
colònies oferien habitatge i al seu entorn van néixer els 
serveis; botigues, safareig comunitari, dutxes comuni-
tàries, esglésies, escoles, guarderies, cafès, teatres, 
casinos,  zones esportives, residències per a les noies 
treballadores, etc. Aquests serveis van dotar d’una 
autèntica i rica activitat, social i cultural a aquests espais 
de treball i de vida. Avui el sistema de colònies és una 
peça excepcional de patrimoni industrial català. 

Amb la V Trobada comarcal de dones, volem donar a 
conèixer aquest patrimoni industrial que té, de ben 
segur, nom de dona.

Ajuntaments de:

Avià
Berga
Borredà
Casserres
Capolat
Castell de l’Areny
Castellar de N’Hug
Castellar del Riu
Cercs
L’Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedà
Montclar
Montmajor
Puig-Reig
Sagàs
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola
Santa Maria de Merlès
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

organitza:

amb la col·laboració:

el silenci dels telers
Vine i comparteix!!

Puig- Reig / Colònia Cal Pons  
20 d’octubre de 2012 
de 9h. a 18h.
a l’Alberg de Cal Pons



PROGRAMA
D’ACTES
09:00h. Arribada i esmorzar

09:30h. Benvinguda i 
presentació   a càrrec de: 

Antoni Clement Guitart. Alcalde Puig-reig.

Maribel Iglesias i Trasserra. Consellera comarcal de 
l’Àrea d’atenció a les persones. Regidora de l’Àrea Social 
de l’Ajuntament de Berga.

Montserrat Ribera i Puig. Alcaldessa de Guardiola de 
Berguedà i Diputada al Parlament de Catalunya.

Judit Carreras i Tort. Alcaldessa d’Olvan i Diputada al 
Parlament de Catalunya.

Ivet Castaño i Vilella. Coordinadora Territorial de l’ICD.

10:30h. Presentació del llibre 
“El silenci dels telers” 
d’Assumpta Montellà (autora de la Maternitat d’Elna)
Assumpta Montellà ens ensenya el paper que van tenir les 
dones en les colònies tèxtils del Berguedà. 

Aquest llibre és un viatge des de la primera guerra mundial 
i la república fins a la repressió franquista, passant per la 
guerra civil. Un gran retrat de la dona dins la indústria 
catalana, des de la revolució industrial fins al tancament de 
les fàbriques.

11:30h. Passejada pels jardins 
de Cal Pons 
Visita teatralitzada
Farem un petit tast de les visites organitzades des del 
Parc Fluvial, on es coneixerà la visita del rei Alfons XIII a la 
colònia Pons l’any 1908. 

A continuació farem una passejada pels jardins de Cal 
Pons, i coneixerem la personalitat del Sr. Pons Enrich, un 
dels grans representants del paternalisme industrial 
català.

13:30h. Dinar popular

16:00h -18:00h. 
Tallers creatius tèxtils

Taller 1: taller de Filatura
Demostració pràctica i participació en la confecció de 
teixit amb teler.

Taller 2: taller de Patchwork
Demostració pràctica i paticipativa per a conèixer les 
tècniques bàsiques del patchwork.

Taller 3: taller de Pintura sobre tela
Pautes bàsiques per la pintura a mà de peces de roba 
(teixits naturals) de forma original.

Nom i Cognoms:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Necessiteu transport? (transport gratuït)

SI  NO

Dinar (preu: 8 euros)

SI  NO

Tallers (marqueu el taller que vulgueu participar)

Taller de Filatura

Taller de Patchwork

Taller de Pintura sobre tela

Inscripcions:

Trucant al Consell Comarcal i demaneu per Núria 
Mariano

93 821 35 53

o bé per fax al
93 822 09 55

o correu electrònic
igualtat@ccbergueda.cat

Per motiu d’organització és imprescindible inscriure’s abans 
del 16 d’octubre.

butlleta 
d’inscripció


