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Pàgina 1

Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero
dc., 29/12/2010 - 01:00

L'Arxiu Parc Fluvial Colònies del Llobregat es format per diferents fons: la documentació
administrativa que genera la institució, la documentació referida als projectes que impulsa
(culturals, turístic, mediambientals), la biblioteca i l'arxiu fotogràfic que aplega originals,
còpies paper i digitals dels conjunt de les colònies del parc. Amb aquest material fotogràfic,
que posa a disposició dels integrants de la institució i a col·lectius culturals, l'ens il·lustra les
seves pròpies publicacions en format paper, digitals i audio-visuals, i molt especialment ha
generat la museografia de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou i de l'església de cal Pons.

Història
El Parc Fluvial del Llobregat és un consorci que treballa per fomentar el desenvolupament
econòmic i turístic del territori de les colònies tèxtils del Llobregat i preservar-ne el seu patrimoni
natural, històric i cultural. L'àmbit d'actuació d s'estén des de Berga (Berguedà) fins a Balsareny
(Bages) i comprèn un territori en el qual podem trobar 18 fàbriques i colònies tèxtils que es
començaren a construir, a tocar del riu Llobregat, durant la segona meitat del segle XIX
Es va crear el 2003 i format pel Consell Comarcal del Berguedà, Ajuntament de Berga,
Ajuntament d'Avià, Ajuntament d'Olvan, Ajuntament de la Vila de Gironella, Ajuntament de
Casserres, Ajuntament de Puig-reig, Ajuntament de Gaià, Ajuntament de Navàs, Ajuntament de
Balsareny, Generalitat de Catalunya (Presidència i Política Territorial i Obres Públiques),
Diputació de Barcelona (Promoció Econòmica i Turisme), Obra Social de la Caixa de Manresa,
Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, Cambra de Comerç-Delegació de Berga,
Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica, Federació Catalana de Pesca i Federació
d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà. El territori d'actuació del Parc comprèn uns 278 km2
-on viuen unes 34.000 persones- i inclou els municipis que formen part del Parc Fluvial i els
habitants de les 18 colònies tèxtils situades, a tocar del riu Llobregat, entre Berga i Balsareny, les
quals acullen uns 2.500 habitants i més d'una seixantena d'empreses de tot tipus: d'alimentació,
fusteria, autònoms, petites empreses tèxtils, etc.

Bibliografia
www.parcfluvial.cat
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