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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alícia Romero t.lano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat, Judit Alcalà Gonzàlez. diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta 
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro 
posta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia de 
Filatures Casals d'Alfarràs com a bé cultural d'interès nacional, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius 

La Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d'Alfarràs està catalogada com a Bé 
Cultural d'Interès Local. -Aquesta fàbrica és propietat de l'Ajuntament d'Alfarràs 
i és necessari destacar la importància que ha tingut aquest complex tèxtil des 
de la seva creació i durant tots els anys de vida fabril, tant a nivell local, de les 

.• terres de· Lleida i a nivell de Catalunya. És per tant oportú pujar aquesta cata 
logació i demanar la seva declaració com a Bé Cultural d'Interès Nacional. 

La Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals va ser creada pel Marqués 
d'Alfarràs Joan Desvalls i Amat l'any 1897. És d'estil modernista industrial i va 
comptar amb Juli Marial i Tey corn a mestre d'obres. La seva ubicació sobre el 
Canal de Pinyana, entre Alfarràs i el nucli d'Andaní, responia a l'accés a l'aigua 
com a font energètica per generar electricitat. La manca de carbó a Catalunya, 

· necessari per la màquina de vapor, va propiciar durant la segona industrialit 
zació l'extensió de fàbriques i colònies pel territori amb accés a l'aigua. La pre 
sència de la colònia, junt amb l'altra fàbrica que el _l 894 el Marqués va implan 
tar a Alfarràs, la fàbrica Viladês, van trencar les dinàmiques pròpies de l'àmbit. 
rural, amb la incorporació massiva de la dona als centres de treball, portant a 
primer terme el moviment obrer i situant la població en la dinàmica sindical i 
de partits polítics. 

El context històric de la fundació de la Colònia se, situa en la única i petita in 
dustrialització lleidatana, sobretot al Segrià Nord i en Alfarràs concretament, 
enmig dels canvis econòmics i socials del XIX i del XX,-marcats per la revolució 
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tant, en les dinàmiques de la revolució industrial catalana, marcada pel sector 
tèxtil. · 

PA R L A M E N T D E C A.T A L U N Y A 

En termes de memòria històrica, cal destacar el recull de testimonis que inte 
gren famílies obreres de fins a quatre generacions, directament des de la Guer 
ra Civil i indirectament des de la dècada dels anys vint del segle XX. El seu tes- 
timoni ha permès documentar la cadena de producció a nivell oral i amb 
documentació fotogràfica, fet significatiu donat que s'ha· perdut la maquinària. 
f:- nivell de.perspectiva de gènere s'assenyalen dinàmiques de cures per part de 
les dones. Altres aspectes responen a l'agitació sindical durant la Guerra Civil i 
la seva recuperació a la fi del franquisme, així com la vida quotidiana a la co 
lònia. 

El cos central conté la façana principal (sud) i és on s'ubica el salt d'aigua, per 
la qual cosa és ei punt per on traspassa el Canal de Pinyana. L'alçada, el timpà, 
els arcs apuntats i els grans finestrals li atorguen monumentalitat. En el pis 
soterrat d'aquest cos s'ubicaven les turbines que es movien les aigües del ca 
nal. Aquest nivell compta a la façana exterior amb dos arcs apuntats exteriors 
amb dos arcs rebaixats interiors que sostenen el pis inferior per sobre del ca 
nal i sobre els quals es disposen dos finestrals. En el pis principal s'ubicaven 
d'altres turbines i laboratoris i comptava amb quatre grans finestrals agrupats 
de dos en dos per un guarnit de maons amb arc rebaixat. La part superior es 
correspon amb les-engolfes. Els cossos laterals a banda i banda consisteixen 
en dues sales bessones que estaven destinades a la cadena de producció. En et 
pis. inferior se situaven els conductes per evacuar la barreta que es formava a 
partir del cotó. Al pis principal es situava la maquinària i la seva organització 
era en tres seccions amb dues línies de piiars de forja marcant l'espai. Els sos 
tres són de volta catalana. 

Al llarg del segle XX, però s'hi van anar afegint canvis i les dependéncies es 
van anar ampliant amb noves naus. Destaca el fet que la sala est presenta dues 
seccions amb un mur divisori. Aquest és de pedra i s'associaria a una fase ini 
cial. Tot i això, la secció est presenta una factura similar a la de 1897, però 
amb diferencies en els pilars de forja o l'embigat, que és de pi. Aquestes dife 
rències en aquesta secció són fruit de la reforma que es va realitzar després 
d'un incendi als anys quaranta, per aquesta raó el mur divisori podria corres 
pondre's a la reforma de l'edifici. El conjunt format per la casa del director i el 

. taller se situa al marge oest del Canal de Pinyana davant la façana sud de la 
sala oest. Presenta façana principal a l'est. Els murs son de pedra irregular, en 
el cas de la casa del director arrebossats amb ciment d'una fase posterior a la 
inicial. Els teulats d'aquests elements són de canyís i teula àrab. D'aquests no 
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· es pot confirmar la cronologia, però per la tipologia constructiva i els materi 
als, amb similituds amb la nau de 1897, s'associaria a finals del XIX o principis 
del XX. 

El tancament de les fàbriques el .2005 es va produir per la caiguda del tèxtil 
_.è.dtafà', alno poder competir amb el tèxtil xinès que va entrar aquell any per la 
retirada d'aranzels al producte exterior. El record a: aquest fet és comú, la irn 
potència davant la pèrdua d'un puntal de l'economia local. En el cas de la Ca 
sals s'hi afegien els greus problemes financers de Mitasa des dels anys noran 
ta: El ·tancament de l'empresa es va conèixer pel tall de llum i l'aturada de les 
màquines durant una jornada laboral i l'empresa no es va fer responsable dels. 
acomiadaments, ni dels últims salaris, ni de les indemnitzacions. Això va pro 
vocar mobilitzacions i reivindicacions. La possibilitat d'enderroc de la Viladési 
la destrucció i espoli de la Casals generen rebuig i fins i tot, sentiment de tris 
tesa. En tots casos es pensa en que haurien de ser espais que donessin cabuda 
a noves iniciatives privades o públiques. S'observa en alguns casos un senti 
ment de pertinença i estima a la fàbrica, ja que en molts dels casos ha suposat 
el treball i -l'esforç de tota una vida i d'una família. 

La compra per part de l'Ajuntament d'Alfarràs l'any 20 l l, amb un govern del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, del recinte definit per la fàbrica obre la 
possibilitat a la recuperació patrimonial de la fàbrica com a espai emblemàtic i 
referent històric de la indústria a Alfarràs en tant que es· preveu com equipa 
ment públic i es demana així dotar-lo amb més recursos econòmics amb 
aquesta nova catalogació que es proposa que sigui un nou BCIN a nivell català 
per la seva importància. La Colònia de Filatures Casals exposa la història 
d'Alfarràs, l'herència del marquesat d'Alfarràs, la utilització dels recursos hí 
drics, el desenvolupament de la tècnica, la formació de colònies industrials, la 
importància del tèxtil català, la incorporació massiva __ ~e la dona al treball i 
l'extensió del moviment obrer. Es tracta d'un referent en l'arribada de la indús 
tria a Lleida, que concentrava la seva major activitat al llarg del Canal de Pi 
nyana, en el marc de la segona revolució industrial, la qual es va caracteritzar 
per l'extensió. dels complexos fabrils arreu del territori per tal d'emprar els 
cursos d'aigua per generar energia elèctrica. 

Després de realitzar una anàlisi del patrimoni conservat, a mode de conclusi 
ons 'es proposen una sèrie d'indicacions a tenir en compte sobre la funcionali 
tat i ús que 'pot contenir el recinte en previsió de la seva rehabilitació per part 
de l'ajuntament d'Alfarràs i en previsió de la seva declaració com a Bé Cultural 
d'Interès Nacional (BCIN). L'edifici co~serva la seva arquitectura, però no hi ha 
l'existència de col·leccions d'objectes o maquinària antiga que puguin donar 
lloca a un museu. L'opció amb més potencial és combinar una funcionalitat 
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destinada a la promoció econòmica i cultural amb una exposició de la signifi 
cació històrica de la fàbrica. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes 
senta la següent: 

Proposta de resolució 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

l. Declarar la Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d'Alfarràs com a bé 
cultural d'interès nacional. 

2. Convocar una taula de treball, en un termini màxim de 3 mesos, amb 
representació de totes les institucions implicades, així com de la resta 
d'actors afectats, que tingui com a objectiu establir la nova funcionalitat 
de la Fàbrica de la Colònia de Filatures Casals d'Alfarràs. 

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022 
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Alícia Romero t.lano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Rocio Garcia Pérez 
Diputada del G PSC-Units 

Judit Alcaià Gonzàlez 
Diputada del GP PSC-Units 

Sí · 1a Romero Galera 
Diputada del GP PSC-Units 
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