Resclosa i canal de Cal Vidal
Puig-reig
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Carrer de la Fàbrica, Cal Vidal, 08692-Puig-reig
Fàbrica de la Colònia Vidal (recinte fabril)

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.94217
1.88163
407295
4643960

Classificació
Número de fitxa:
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Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Biblioteca Cal Vidal

08175-106
Patrimoni immoble
Obra civil
Popular Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08174A004000400000HD

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero
dl., 28/02/2011 - 01:00

Col·lecció Museu de la Colònia Vidal

Descripció
La resclosa de cal Vidal , obra de pedra i formigó, té una alçada de 17,56 m, i el seu canal
de derivació 135 m de llarg, 1 m d'ampla i 0,40 de profunditat. Amb aquestes dimensions
s'obté una força de 502 CV amb un aprofitament hidràulic d'uns 3000 l/seg.
El canal, avui totalment automatitzat, porta l'aigua a les turbines (dues turbines verticals
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Francis de 795CV i 110CV que foren instal·lades el 1942, amb un aprofitament hidràulic de
5.150 l/seg.
Observacions:
La turbina de cal Vidal està en actiu i està connectada a la xarxa elèctrica. La visita al
Museu de la Colònia Vidal permet veure de molt aprop la resclosa, el canal i les turbines.
La resclosa i el canal són claus en el sistema de funcionament de les turbines i la generació
d'hidroelectricitat. Els propietaris estan agrupats en l'Associació de Productors i Usuaris
d'Energia Elèctrica (APUEE) que des de 1992 defensa el interessos del sector minihidráulic
a Catalunya.

Història
La fàbrica es posa en marxà l'any 1900, però anteriorment s'hagué de construir (a partir de 1894)
una resclosa de 17 metres d'alçada (la més alta de la zona) i un canal de derivació que
permetessin aprofitar l'aigua del Llobregat com a font d'energia. El canal feia arribar l'aigua fins
la turbina i aquesta transformava la força de l'aigua en energia mecànica que es distribuïa per
tota la fàbrica mitjançant el sistema de l'arbre dret. Més endavant, a finals dels anys vint del
segle XX, es modernitzà aquest sistema instal·lant un alternador al costat de les dues noves
turbines model Francis. D'aquesta manera, l'energia que feia moure la fàbrica deixà de ser
mecànica per esdevenir electricitat.
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