ESPARRAGUERA
MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ
Adreça: C/ Contínues, s/n - Àrea Industrial Can Sedó (Esparreguera)
Telèfon (visites concertades): 93 789 22 44
Obert al públic: Dissabtes, no festius, de 10 a 14 hores
Museu de la Colònia Sedó
La Colònia Sedó, situada al terme municipal d'Esparreguera, al marge dret del riu Llobregat, es
distingeix d'altres colònies cotoneres per les seves importants dimensions i per l'ús d'un
sistema hidràulic que aprofita al màxim l'energia de l'aigua.
La turbina, de 1400 CV, que donava l'energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de
la fàbrica, era la més gran construïda al nostre país. Realitzada totalment de ferro colat, les
seves dimensions eren proporcionals al cabal i a la força del salt de l'aigua. Avui, a la sala de la
turbina, es pot veure la maqueta de la colònia on s'explica la seva història a través d'un
muntatge de llum i so, i la turbina, on dins el tub de conducció de l'aigua es projecta un
audiovisual tridimensional.
La visita es completa amb una explicació del sistema energètic que inclou el soterrani de la
primera turbina. Un passeig per la colònia ens permetrà visitar: el salt de Broquetes,
l'aqüeducte, la casa dels Sedó, l’església, les cases obreres, el teatre, l'escola i les xemeneies.
Tots aquests elements permetran copsar la vida social i el procés productiu d'una colònia
industrial.
Campanar
El campanar data de 1636 i es el segon campanar mes alt de Catalunya (60m), per visitar-lo
s’ha d’anar a la rectoria i el capellà l’ensenya.
Història
Esparreguera, història d'una vila
Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, està situada al marge esquerre del riu Llobregat,
entre les poblacions d'Olesa de Montserrat (est), Abrera (sud), Collbató (nord) i els Hostalets
de Pierola (oest), amb una població de 22.062 habitants.
El territori que ocupa el nostre terme presenta indicis que havia estat habitat per homes i
dones prehistòrics, a la zona dels congosts entre Monistrol de Montserrat i Martorell, a la vall
del Llobregat. En concret, destaquen les troballes prehistòriques a la cova de Can Paloma.
El document més conegut on podem trobar el nom de la vila data de l'any 985. En aquest
document es parla de Guillem d'Esparreguera, que colpit per la captura de la seva muller
Emma, quan Al-Mansur es retirava després del seu assalt a la ciutat de Barcelona, fa testament
on deixa les seves terres a la Seu de Vic. Però existeix un document encara més antic, datat
aproximadament l'any 888, encara que segurament la seva data és de l'any 899. En aquest
document també surt el nom de la nostra vila.
El nucli originari d'Esparreguera es va ubicar a Sta. Maria del Puig. Actualment s'han trobat en
unes excavacions que s'han practicat a la capella i al seu voltant, indicis de l'antiga capella
preromànica. Durant el senyoriu de Pere Sacosta s'edificà el poble al pla. El 1316 es va
construir una capella dedicada a santa Eulàlia. El 1351 Esparreguera passaria a mans del prior
de Montserrat fins a la desamortització de Mendizábal l'any 1835.
L'any 1587 es comença a construir l'actual església (que es beneirà l'any1612), una de les obres
més reeixides del Renaixement català. Com a conseqüència d'aquest canvi, s'abandona com a
parròquia titular l'església de Santa Maria del Puig.
El primer sistema de distribució d'aigua corrent a la nostra vila va ser inaugurat al 1860, gràcies
a Cristòfol Vidal. Aquest sistema va suposar una gran millora per a la nostra vila. A partir
d'aquell moment cada casa disposava d'aigua corrent, no hi havia que anar a buscar-la als pous
i fonts de la vila. Les dones podien deixar d'anar a rentar als safareigs públics.

El 1846 es funda la Colònia Sedó, una de les colònies tèxtils més importants de Catalunya.
Aquesta nova fàbrica va ser fundada pel senyor Miquel Puig i Catasús. Serà el seu fill, Josep
Puig i Llagostera, qui continuarà l'obra i projectarà el desenvolupament d'una colònia
industrial. Serà el seu administrador, el senyor Antoni Sedó i Pàmies, qui culminarà el procés
de creixement i formació de la colònia que portarà el seu nom, qui desenvoluparà tot el procés
de producció tèxtil i qui especialitzarà l'empresa en la fabricació de teixits de pana.
La Colònia Sedó va tancar les seves portes per una forta crisi econòmica l'any1981. Actualment
s'ha convertit en un polígon industrial. Hi ha un pla de rehabilitació de tota la Colònia. En
aquest pla es contempla obrir el jardí de l'amo. Rehabilitar els carrers i els habitatges. Crear
habitatges de protecció oficial per als joves...
La creixent industrialització i el fet que la part de ponent del terme ha estat destinada a lloc de
segona residència han motivat que l'agricultura predominantment de secà amb un
complement de regadiu, vora el Llobregat, hagi experimentat una forta regressió i sigui en
camí de desaparèixer.
Dins de l'economia esparreguerina, la terrisseria també ha tingut un gran desenvolupament,
gràcies a la bona qualitat de la terra. Un altre recurs molt preuat a la nostra vila ha estat
l'aigua, destacant les aigües sulfuroses del balneari de la Puda, que al llarg del segle XIX i part
del segle XX va tenir molta nomenada, fou visitat per personatges il·lustres, tancà les seves
portes definitivament amb la riuada de l'any 1971.
En els darrers anys, s'han anat succeint diversos creixements demogràfics en la nostra vila, a
conseqüència de l'expansió de l'àrea metropolitana, a la millora de les comunicacions,
sobretot després de la inauguració de l'autovia l'any1990 i a la instal·lació de diversos polígons
industrials. Tot plegat ha comportat l'aparició de nous barris com Can Comelles, el Castell i
l'ampliació dels ja existents com Can Rial, el Mas d'en Gall, Can Vinyals i La Plana.
No podem passar per alt que durant tot l'any 2005 vam ser seu de la Capital de la Cultura
Catalana.

