
El projecte de masoveria urba-
na de Vidàlia segueix avançant i
prop de deu persones ja viuen en
els edificis de la colònia bergueda-
na des de finals d’estiu. La idea va
néixer el 2016, quan un grup de
professionals de diversos àmbits
(arquitectura, advocacia, consul-
toria, enginyeries renovables, etc.)
van decidir dinamitzar l’antiga co-
lònia tèxtil de Cal Vidal, que amb
el pas del temps ha anat quedant
obsoleta. Tot i això, no s’ha cons-
tituït en una cooperativa integral
fins aquest any.

«Des de l’agost ja hi viuen unes
10 persones, a part dels veïns de
tota la vida. Fem algunes coses
junts com la castanyada i la festa
major», assenyala la sòcia funda-
dora  de la cooperativa, la manre-
sana Queralt Jorba. Actualment, el
projecte està format per més d’una
trentena de socis, tot i que «l’ob-
jectiu és que vagi creixent de mica
en mica, tant en l’aspecte humà,
tècnic, com econòmic», assegura
Jorba.

Complir la normativa
La sòcia fundadora lamenta que
«al començament ens van plante-
jar algun inconvenient des de
l’Ajuntament, però darrerament
sembla que hi ha la intenció de
que el projecte pugui ser una re-
alitat». D’altra banda, l’alcalde de
Puig-reig, Josep Maria Altarriba,
remarca que «a nosaltres ens sem-
bla molt bé un projecte d’aquestes
característiques, però hi ha uns re-
quisits que s’han de complir, com

ara la dotació de serveis, o la cèdu-
la d’habitabilitat». L’ostracisme de
la colònia en els darrers anys ha
afavorit que les instal·lacions dels
edificis s’hagin anat malmetent,
com ara els sistemes de clavegue-
ram, aigua i electricitat. «Quan tot
això es pugui recuperar, aleshores
les persones hi podran anar a viure
amb totes les garanties», recorda
el batlle del municipi berguedà.

Al marge de la cooperativa
d’habitatge, el grup de professio-
nals també vol crear-ne una de
consum per tal de gestionar la pro-
ducció i la venda de productes ali-
mentaris per als habitants de la co-
lònia, i una altra de projectes de
treball comunitari per fomentar
l’autoocupació dels membres del
projecte.

El mercat de Vidàlia
El mercat de tardor de Vidàlia ce-
lebrat ahir a la mateixa colònia es
va centrar, sobretot, en els produc-
tes alimentaris ecològics, a part
d’elements de caràcter artesanal.
La jornada va arrencar a 2/4 d’11
del matí i es va allargar fins ben en-
trada la tarda amb una classe de
Swing i Jam. A més, es va explicar
en quin punt es troba el projecte i
es realitzar una ruta per donar-lo

a conèixer entre tota la gent inte-
ressada.

Vidàlia és un projecte que va
néixer en el marc de l’Economia
Social i Solidària, i que té la inten-
ció de ser un lloc d’investigació en
el qual es creï un model de vida
més sostenible, i que ofereix als
seus habitants llibertat i sentit de
pertinença. La iniciativa està arre-
lada a les xarxes locals i és part ac-
tiva en les xarxes internacionals. A
més, vol esdevenir un referent en-
tre les ecoviles i les comunitats in-
ternacionals europees. «Pensem
que Vidàlia és una iniciativa atrac-
tiva que resol problemàtiques  en
molts nivells com  la conservació
del patrimoni, l’habitatge o fins i
tot el sentit de la vida», afirma la
creadora del projecte Queralt Jor-
ba, juntament amb el metge Da-
niel Hayes.

La cooperativa d’habitatges de Cal
Vidal ja ocupa edificis de la colònia
Amb els nous veïns, l’entitat de població pertanyent a Puig-reig ja supera la vintena d’habitants
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Els socis de Vidàlia expliquen el projecte al públic assistent al mercat de tardor 

Un centenar d’infants del Ber-
guedà rebran regals la nit de Reis
gràcies a Creu Roja Joventut. L’en-
titat impulsa una vegada més la
campanya de Nadal amb l’objec-
tiu de recollir diners per a la com-
pra de jocs educatius i material es-
colar que es distribuiran entre les
famílies que ho necessitin, selec-
cionades pels serveis socials mu-
nicipals i del Consell Comarcal.

Seguint amb l’aposta de les dar-
reres edicions, Creu Roja del Ber-
guedà proposa als veïns diverses
activitats a preus populars amb
l’objectiu de fer passar una bona
estona als participants a la vegada
que col·laboren amb la causa so-
lidària. Enguany s’han preparat
quatre tallers per a tots els públics.
L’inici de la campanya -que va di-
rigida als infants i és gratuïta- serà
a Puig-reig el proper dissabte 23
de novembre amb la pallassa Tra-
fàlgar i Bernadette Cuxart (11 ho-
res a la plaça Nova). 

El primer taller tindrà lloc el 4
de desembre a la llar d’avis de Gi-
ronella (21 hores), i serà el tradi-
cional de cuina de Nadal, en-
guany a càrrec de La Llavor de
Berga. El preu serà de 15 euros.

El divendres 13 de desembre es
faran els dos darrers tallers. El pri-
mer, de ioga per a nadons, serà a
la llar d’avis de Gironella amb
Gemma Estrada. Hi podran par-
ticipar famílies amb infants fins a
1 any. El preu serà de 5 euros. El
segon serà al pavelló municipal
petit de Puig-reig (20 hores), amb
una classe magistral de zumba a
càrrec d’Eve i Judit Martínez. El
cost serà de 5 euros.

Les inscripcions es poden fer a
través del telèfon 93 825 00 05 i del
93 821 33 11.

REDACCIÓ BERGA

La campanya
de Nadal de Creu
Roja Berguedà
proposa quatre
tallers solidaris

«Fem algunes coses junts amb
els veïns de la colònia de tota
la vida, com la castanyada i la
festa major»

«A nosaltres el projecte ens
sembla perfecte, però hi ha
uns requisits que s’han de
complir»

Prop d’una vintena de perso-
nes, entre les quals es trobaven di-
ferents arquitectes de la Catalun-
ya Central, van assistir ahir a una
visita guiada per les colònies in-
dustrials de l’Ametlla de Merola i
Cal Pons. Els participants van po-
der visitar els diferents racons de
les colònies, així com conèixer de
primera mà la vida dels seus ha-
bitants. 

D’una banda, es va portar a ter-
me un recorregut per l’Ametlla de
Merola, on la importància de
l’empresa, l’estructura urbana de
la colònia i les seves dimensions
fan que encara conservi vives

bona part de les seves activitats
culturals, festives i els seus signes
d’identitat propis. A continuació,
l’activitat es va traslladar a Cal
Pons. En aquesta colònia, es va vi-
sitar l’església neogòtica, la casa
de l’amo, la casa-convent de les
monges i els seus jardins. També
es van projectar dues peces au-
diovisuals sobre les particularitats
de la família manresana Pons, i la
visita del rei Alfons III en les colò-
nies industrials del Berguedà, des
de Cal Pons i Cal Vidal fins a la Po-
bla de Lillet.

L’encarregada de dirigir les vi-
sites, Rosa Serra, assenyala que
«en cada colònia hem volgut des-

tacar els seus punts d’interès.
L’Ametlla encara és una colònia
molt activa, i Cal Pons destaca per
la seva conservació. L’activitat és
organitzada per la Demarcació de

les Comarques Centrals del
Col·legi d’Arquitectes amb la fina-
litat de donar a conèixer el patri-
moni de les colònies tèxtils del
Llobregat. Aquesta activitat forma

part del cicle Arquitectour, un ci-
cle de visites que organitza el
COAC arreu del territori per posar
en valor el patrimoni arquitectò-
nic del país.
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Arquitectes de la Catalunya
Central visiten colònies
industrials del Llobregat
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Els assistents a la visita guiada escolten la historiadora Rosa Serra a la colònia de Cal Pons
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