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Descripció
Construcció de planta rectangular formada per la zona de safareig i per la coberta que el
protegeix de la pluja i del sol, restaurada en els últims anys. La coberta, de teules àrabs, és
a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana als costats més grans de
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l'estructura.

Història
Cal Casas és una de les set fàbriques tèxtils que es construïren, durant la segona meitat del
segle XIX, dins el terme municipal de Puig-reig i és l'única al voltant de la qual no es
desenvolupà el conjunt de serveis i equipaments bàsics que caracteritzen el model de la colònia
industrial. S'hi arribà a construir un embrió de colònia (amb la torre de l'amo i un conjunt
d'habitatges), però no s'hi afegiren més serveis. La raó bàsica és la proximitat de la fàbrica amb
el nucli urbà de Puig-reig. Aquesta proximitat feia que els obrers poguessin viure al poble i
utilitzar els serveis i equipaments propis d'aquest nucli del Baix Berguedà. Els orígens de Cal
Casas són comuns als de moltes fàbriques de riu de Catalunya: l'aprofitament d'un antic molí
fariner que es posà a la venda quan es desamortitzaren els béns comunals o municipals. El vell
molí fariner que estava situat on avui trobem la fàbrica de Cal Casas es posà a la venda l'any
1860 i el comprà Miquel Vilanova, un dels propietaris rurals més importants de la zona. L'any
1861, Llorenç Claret i Sorribes, un fabricant de Sallent (Bages), adquirí un tros de terra que
estava situat entre el molí i el riu Llobregat i posteriorment hi féu construí una fàbrica que
aprofités l'aigua del riu com a font d'energia.
En els seus primers anys d'existència, les condicions laborals a la fàbrica eren molt dures. Els
treballadors havien de suportar una jornada laboral de dotze -o més- hores diàries (sis dies a la
setmana) dins una fàbrica plena de perills, soroll i incomoditats. Per tal d'aconseguir unes
condicions laborals menys dures i més dignes, els obrers de Cal Casas, l'estiu de l'any 1881, es
declararen en vaga i allargaren aquesta situació durant setze setmanes. L'any 1901 Llorenç
Mata i Pons comprà la fàbrica de Cal Casas, els terrenys, la resclosa, el canal i els habitatges
dels treballadors. El 1925 s'inaugurà l'edifici de l'escola, un edifici que actualment encara porta el
nom del seu fundador, Alfred Mata i Pons, i que esdevingué un equipament bàsic -incloïa escola
i hospital- per al conjunt d'habitants de Puig-reig. Cal Casas fou la primera de les set fàbriques i
colònies tèxtils de Puig-reig que tancà portes. Fou l'any 1968. Els propietaris, conscients que
seva maquinària havia quedat envellida i que renovar-la era molt costós, optaren per tancar en
notar els primers indicis de crisi del sector tèxtil català. Els habitatges que s'havien construït per
als treballadors es posaren a la venda i els seus residents van poder adquirir-los a un preu
assequible.
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