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LES COLONIES 
TÈXTILS 

 
 
 
1. DESCOBREIX LES COLONIES TÈXTILS 

 
Visita al centre d’interpretació 
de les colònies tèxtils del 
Llobregat i passejada per la 
Colònia de Viladomiu Nou per 
conèixer els seus elements. La 
visita finalitza a la Torre dels 
Amos de Viladomiu, restaurada 
per mostrar la vida dels amos. 
Inclou un quadern didàctic 
amb activitats per a cada 
nen/nena. Visita a la Torre de 
l’Amo, a la Colònia de 
Viladomiu Nou i realització dels quadernets didàctics “Colònies del 
Llobregat, coneixement del Medi” (2 nivells: un de 6 a 9 anys -11 pàgines- 
i un altre de 9 a 12 anys -15 pàgines-) 
 
Possibilitat de fer la visita “Descobreix les colònies tèxtils” sense 
quadernet. 
 
Grups de 25 alumnes 
 
2. VISITA A LA TORRE DE L’AMO DE VILADOMIU NOU 

Centre d’interpretació de les colònies tèxtils 
 
Visitant la Torre, podrem fer un recorregut per l’interior d’un edifici on 
antigament els treballadors no tenien permesa l’entrada i descobrirem 
espais com l’habitació del bisbe, l’habitació del matrimoni, el menjador, 
la galeria, la cuina, el rebost, les golfes i alguna altra sorpresa que val la 
pena conèixer. Aprendrem la diferència entre ser amo i treballador, 
entre moltes altres coses del món de les colònies industrials. Visitarem 
l’exposició permanent sobre la colònia i els seus elements. Activitat per 
alumnes de primària i secundària. 
 
Durada: 1h 
Grups de 25 alumnes 
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3. VISITA AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE CAL 
PONS 

 
Visitant el centre d’interpretació de l’església de Cal Pons,  farem un 
recorregut per tres espais: la capella de Santa Llúcia on mitjançant un 
gran retaule s’explica la visita del rei Alfons XIII a la colònia Pons. A 
continuació al cor de l’esglèsia on veurem la influència de l’Església en 
l’educació dels nois i les noies dela colònia i per finalitzar, a la cripta 
coneixerem la personalitat i el protagonisme del fundador de la colonia 
com a representant del paternalisme industrial. L’objectiu d’aquest nou 
centre d’interpretació és mostrar el paper que va jugar l’Església en la 
consolidació del sistema de colònia industrial a Catalunya. Activitat per 
alumnes de primària i secundària. 
 
Durada: 1h 
Grups de 25 alumnes 
 
4. VISITA AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE CAL 
PONS I VISITA AL BOSQUET DE CAL PONS 

 
Visita al centre d’interpretació de l’Església de Cal Pons i posterior 
passejada per la Colònia per conèixer els seus elements i jardins. 
Aquesta zona verda es va 
dissenyar integrada amb la 
resta del conjunt arquitectònic 
de la colònia Pons: la Torre 
Nova, el xalet dels directius i 
la plaça Sant Josep. S’hi 
observa una variada flora i 
fauna. Activitat per alumnes 
de primaria i secundària. 
 
Durada: 1h30 
Grups de 25 alumnes 
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5. ITINERARI DEL RIU A VILADOMIU VELL 

Recorregut de tres quilòmetres per l’entorn de la Colònia de Viladomiu 
Vell, seguin la història de tres generacions d’una mateixa familia que 
entenen l’entorn d’una manera ben diferent. Durant l’itinerari trobareu 
set panells que expliquen la relació de les colònies industrials amb el seu 
entorn natural i amb els elements i els espais bàsics de tota colònia 
(horts, resclosa, canal, etc.) així com també explicacions del bosc de 
ribera i el bosc meditarrani. Els panells disposen també d’activitats per 
realitzar in situ.  
Activitat per alumnes de primària. 
 
Durada: 2h 
Grups de 25 alumnes 
 
6. RUTA CULTURAL DE L’AMETLLA DE MEROLA 

 
Activitat per descobrir la vida i el treball en una colònia tèxtil, però, 
sobretot, per descobrir la importància de la vida cultural i associativa, 
les tradicions i la quotidianitat del model social de les colònies 
industrials catalanes. Ho descobrirem tot passejant pels carres de 
l’Ametlla de Merola i seguint panells interpretatius i innovadores 
escenografies. Activitats per alumnes de primària i secundària. 
 
Durada: 2h 
Grups: sense màxim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


