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EXCURSIÓ CULTURAL i CALÇOTADA 2011

Diumenge, 20 de febrer del 2011
El preu inclou: Viatge d’anada i
tornada, esmorzar al monestir de la Gleva, visites guiades per la Colònia tèxtil de
Borgonyà, Dinar – Calçotada a Moià i visita a la Torre Marimon de Caldes de Montbui.

Colònia tèxtil de Borgonyà

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en
direcció a la comarca d’Osona, parant per esmorzar a la Gleva (inclòs en el preu). Ben
esmorzats ens dirigirem a Borgonyà per visitar l’antiga fàbrica tèxtil que porta el seu
nom. Un cop acabada la visita guiada, ens traslladarem al Moianès, al conegut
restaurant de Montví de Baix, per fer un excel·lent Dinar – Calçotada.
Després de dinar i de la sobretaula, amb els corresponents cafès i “gotes”, tornarem a
l’autocar i, baixant per la carretera de Caldes de Montbui, parem per estirar les cames
i per veure la Torre Marimon i el seu entorn, en el qual en l’any 2003 s’hi havia
projectat traslladar-hi el parc zoològic de Barcelona. Un cop finalitzada aquesta visita
tornarem cap a Sant Boi, on pensem arribar prop de les set del vespre.

Sense comentaris

Torre Marimon de Caldes de Montbui

Per a inscripcions a la llibreria Isart: socis (titular i 3 acompanyants) a partir del dia 7 febrer i, del
dia següent, tothom qui vulgui venir.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visites guiades) Socis: 37 €. No socis 40 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

BORGONYÀ, UNA COLÒNIA TÈXTIL AL TER MITJÀ
La gran concentració de fàbriques de riu i de colònies
industrials va transformar la fesomia dels rius pirinencs de
Catalunya durant el darrer terç del segle XIX.
La colònia de Borgonyà, situada en el municipi de Sant
Vicenç de Torelló, va ser aixecada per l’empresa escocesa
Coats el 1895 i es va convertir en la més majestuosa
colònia de la conca del Ter.
El 1903, els Coats s’associen amb els Fabra, una de les
principals empreses cotoneres catalanes; neix llavors,
Fabra i Coats, integrada dins la major companyia mundial
de fil de cosir.
Tots els paràmetres són gegantins a Borgonyà: 600 CV de potència instal·lats, 80.000 pues de filar, un miler
de treballadors ocupats, i una producció que supera els 60.000 kg. de fil setmanals. A Borgonyà es produïa el
fil de cosir comercialitzat sota el nom de “Cadena”, el fil de sorgir “Dàlia” i els torçats dedicats a la producció
de xarxes de pesca i lones “Fabra i Coats”.
Borgonyà era coneguda a la comarca com “els anglesos”, donat l’origen britànic dels seus fundadors. La seva
arquitectura recorda l’urbanisme nordeuropeu: habitatges unifamiliars amb pati davanter i eixida posterior,
jerarquia social ben delimitada i una racional distribució d’edificis públics i de serveis voltats d’un cuidat
enjardinament.
Fabra i Coats va dotar Borgonyà d’un seguit de serveis que la van fer modèlica entre les colònies del Ter:
església, escoles pels dos sexes, cooperativa, germandat d’assistència, casino, teatre-cinema, camps
d’esports, fonda, barberia, baixador del ferrocarril, oficina de correus, cementiri; i des dels anys vint, una
escola bressol i els serveis permanents d’un metge i una farmàcia pròpies.
Aquest conjunt de serveis i el manteniment de la colònia a càrrec de l’empresa, eren inspirats per un
aclaparador paternalisme i una forta tendència a l’autosuficiència, que no amagaven, però, una clara voluntat
de control social.
BREU HISTÒRIA DE TORRE MARIMON:
La finca Torre Marimon, propietat de la Diputació de
Barcelona, té una extensió de 115 ha. situades al terme
municipal de Caldes de Montbui.
L'any 1923 Torre Marimon és adquirida per la
Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència de Puig i
Cadafalch, amb la finalitat d'ubicar-hi l'Escola d'Agricultura
de Barcelona que ha de ser traslladada a causa de
l'obertura de l'avinguda Diagonal.
Immediatament després de la compra del nou recinte, l'Escola d'Agricultura 'Granja Model Experimental' hi
inicia els seus cursos. L'any 1929 l'escola rep la visita del rei Alfons XIII. Les obres de construcció del complex
arquitectònic s'inicien l'any 1927 i finalitzen quatre anys més tard, l'any 1931.
Un cop acabada la guerra civil espanyola, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona torna a la ciutat
comptal, a l'antiga fàbrica Can Batlló, actual recinte de l'Escola Industrial, al carrer del Comte d'Urgell, i passa
a dependre de la Diputació de Barcelona. Els terrenys agrícoles de Torre Marimon es converteixen en els
camps de pràctiques de l'Escola Superior d'Agricultura. El recinte, a més, acull l'Escola de Capatassos
Agrícoles que funciona fins l'any 1980 i que, en règim d'internat, alberga 80 alumnes. A partir del 1980,
s'imparteixen cursos de Formació Professional Agrària però l'any 1996 cessen totes les activitats
acadèmiques a la finca. La referència de Torre Marimon en els àmbits de la recerca agrària i l'educació
ambiental continua encara vigent a les comarques vallesanes. En són els seus objectius immediats potenciar
aquestes activitats tot fent-les compatibles amb l'ús públic de la finca com a lloc de gaudi i trobada dels
visitants dels municipis veïns.
La proposta de trasllat del parc zoològic a Torre Marimon:
Al començament del 2003 es va presentar una proposta per dur el zoo terrestre dins la finca de Torre
Marimon. Poc després de l’anunci del possible trasllat del Zoo de Barcelona a Torre Marimon es va crear el
col·lectiu Torre Marimon XXI d’oposició a la proposta, el qual defensava l’accés públic a la finca i aprofitar-ne
el potencial com a centre educatiu mediambiental, agrari i forestal i la proposta del zoològic es va tirar enrera.

