Migracions és el títol de les IV Jornades sobre colònies industrials que se celebren al Berguedà.
Un any més, aquestes jornades tenen lloc amb la voluntat de posar en valor i difondre el
potencial de les colònies. Art, gastronomia, patrimoni i cultura revitalitzen uns espais que en el
passat foren cabdals per al desenvolupament industrial del país i que miren cap al futur sense
oblidar els seus origens.
Enguany les Jornades versaran entorn la temàtica de les migracions de població. Un tema de
passat i de present. Les colònies foren terra d’acollida per a persones vingudes d’arreu. Al llarg
de la història els moviments migratoris han marcat la vida de moltes persones, deixant rastre en
manifestacions artístiques, dinàmiques socials i marques identitàries.

Divendres 7 d’octubre
19:30 Sessió Musical a Logos Berguedà: “L’Emigrant”
Sessió centrada en els sentiments de nostàlgia i enyor dels emigrants amb músiques de Verdi,
Borodin, Zemlinski i Serrat .
Sessió +Sopar =18€. Cal Reserva prèvia a Logos 93 820 41 93
23 :30h Continuació al KONVENT amb la sessió musical de Nostàlgia i enyor.
Dissabte 8 d’octubre
Bus d’època recorrent les colònies: Un antic autobús de Línia de la companyia Sagalés
recorrerà de 10h a 18h el tram de carretera entre l’Ametlla de Merola i Cal Rosal fent parada a
colònies i municipis. Pujar-hi és gratuït.
Portes obertes amb visites guiades gratuïtes a: Logos Berguedà, Museu de la Colònia Vidal,
Centre d’interpretació de l’església de Cal Pons, Torre de l’amo de Viladomiu Nou i Konvent.
Horari de visites guiades:
11h i 16 Portes Obertes a Colònia de Cal Vidal
11h i 12h i 14:30 i 16h Visites guiades a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
10:45h i 15:50 Visita al Centre d’interpretació de l’església de Cal Pons
18:30h Gran Visita teatralitzada + sopar a peu dret al Museu de la Colònia Vidal:
Un viatge en el temps. Abandonar el camp per entrar a la fàbrica. La colònia és una terra
promesa: estabilitat, seguretat, una llar. Però…..això durarà per sempre?
Preu visita + sopar: 10 euros. Reserves a: 938290458 o museu@museucoloniavidal.org

Diumenge 9/10:
10:30h Benvinguda i Presentació de les IV Jornades de les Colònies amb el president del
Consell Comarcal, l’Alcalde de Puig-reig i membres de la organització. Passi del vídeo
promocional de les colònies.
11h-12:30h
Taula
rodona.
Migracions
del
passat
i
del
present.
Versarà entorn les migracions de població del passat, com la que va tenir lloc per omplir de
població les colònies industrials del Berguedà, i també les migracions de població actuals.
Amb la participació de:
Anna Cabré i Pla: Geògrafa. Catedràtica de Geografia humana per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Experta en Demografia, directora honorària del Centre
d’Estudis Demogràfics i professora emèrita de la UAB.
Juanjo Mora: Nascut a Almeria el 1944 i arribat a Catalunya el 1954, va cursar estudis
professionals i va treballar al taller mecànic de la fàbrica tèxtil de L'Ametlla de Merola.
Aportarà els seus records i vivències.
Xavi Russinyol: Periodista dels “Matins de TV3” i director i presentador de “La Tribu de
Catalunya Ràdio”. Enguany el programa es va emetre des del camp de refugiats
d’Idomeni, amb la participació de Txarango.Durant tot l’any va fer una trentena
d’entrevistes i reportatges encaminats a explicar la crisi dels refugiats des dels mitjans
públics.
12:45 Curtmetratge: “El camí dels turons” Realitzat a partir d’un cançó de Jim Tersol
and the dreamers. Homenatge a les dures condicions de treball de la mina. El film se
situa a l’any 1932, quan un immigrant vingut del Sud d’Espanya arriba a treballar a les
mines del Berguedà.

13:30h Vermut final de Jornades amb productes del Berguedà amb la música de Jim
Tersol and the dreamers.
Formatges, embotits i vins de proximitat serviran per amanir el final de les Jornades.

