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EL TREBALL DE SÍNTESI 
 
 

El treball de síntesi està definit per un decret de la Generalitat de 
Catalunya que regula la nova Educació Secundària Obligatòria. 
 

El decret determina que "el treball de Síntesi és format per un conjunt 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s'han 
aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius 
generals establerts en les diferents àrees curriculars. Al llarg del treball de 
síntesi, l'alumne haurà de mostrar capacitats d'autonomia en l'organització del 
seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració  en el treball en 
equip. L'alumne farà un treball de síntesi a 1r, 2n i 3n d’ESO." 
 

També es diu que "l'equip de professors programa un seguit d'activitats 
interdisciplinàries, relacionades amb les diferents àrees del currículum comú de 
l'alumne/a. Amb aquestes activitats es pretén provocar una sèrie de situacions 
en què l'alumne/a aplicarà de manera pràctica coneixements i habilitats 
adquirits durant un llarg període d'aprenentatge, per tal de cercar les possibles 
solucions als problemes plantejats. 
 

Durant un període que pot durar de tres dies fins a una setmana, els 
alumnes dedicaran totes les hores lectives a aquest treball de síntesi, que es 
podrà dur a terme en el mateix centre i/o fora. Es recomana que el crèdit de 
síntesi es dugui a terme al llarg de la segona meitat de cada curs escolar." 
 
 A partir de la normativa hem preparat el nostre treball de síntesi per 
aquest any. Hem triat un tema d'interès, a partir del qual treballar tots els 
aspectes del treball.   El tema triat ha estat LES COLÒNIES INDUSTRIALS. En 
aquest treball hi ha una part comuna per a tots els alumnes i una part 
diversificada, en la qual els professors de les diverses àrees hem dissenyat 
quatre itineraris (dels quals n’haureu d’escollir un) amb activitats per comprovar 
el grau d'assoliment dels objectius d'aprenentatge que ens havíem marcat i ho 
farem en un context i un entorn que ens resultarà familiar. 
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OBJECTIUS GENERALS DEL TREBALL DE SÍNTESI 
 

1. Aprendre a recollir informació i seleccionar la que és adequada per un 
determinat tema. 

2. Ordenar i estructurar les dades obtingudes. 
3. Valorar el contingut de les dades obtingudes i treure’n conclusions. 
4. Exposar oralment un tema amb fluïdesa, correcció i adequació al mateix 

tema. 
5. Treballar en equip solidàriament respectant les opinions i ritmes de 

treball dels companys. 
6. Respectar els espais i persones que coneixerem aquests dies. 
7. Ordre, puntualitat i pulcritud en l’entrega del treball escrit. 

 

 
OBJECTIUS  DE L’ ÀREA DE TECNOLOGIA 
 

1.- Prendre consciència de la tecnificació i de la seva evolució. 

2.- Identificar els factors que caracteritzen l’eficàcia de les màquines i els 

sistemes tecnològics d’ara comparats amb els anteriors. 

3.- Descriure els mecanismes més importants, identificar-hi les 

transmissions de moviment i energia. 

4.- Descriure les instal·lacions, la maquinària i el funcionament general 

dels processos de producció. 

 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 
 
a) Els alumnes han d'atendre les indicacions i explicacions que els facin els 

professors i altres formadors. 
 
b) S'han de complimentar diàriament els exercicis que estan als diferents 

dossiers de treball. 
 
c) Tant en les xerrades com en els vídeos, s'han de prendre notes i dades. 
 
 
d) S'ha de presentar una MEMÒRIA ESCRITA de totes les activitats 

desenvolupades. 
 

e) Els alumnes hauran d’elaborar una presentació digital (powerpoint, prezi...) 
significativa per poder realitzar l’exposició oral. 
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NORMES D'EXPOSICIÓ ORAL 
 

1. El grup s'ha de presentar a l'hora indicada prèviament. 
 
2. Cada grup ha de presentar un treball escrit (abans de començar l'exposició 

oral) on es recullin totes les activitats realitzades. 
 
3. L’exposició constarà de dues parts:  

a) Una primera part comuna a tots els crèdits de síntesi de 3r d’ESO en 
què hi ha d’haver: 
- Una introducció de les colònies industrials i la seva importància 
- El mapa de les colònies industrials del riu Llobregat 
- Una explicació de les dues sortides que s’han fet durant el crèdit 

(Cal Vidal o l’Ametlla de Merola). 
- Les conclusions i la opinió personal 
 

b) Una segona part específica de cada itinerari: 
- En l’itinerari ludicoesportiu hi ha d’haver l’explicació de la 

caminada que han d’organitzar. 
- En l’itinerari tecnològic una explicació de tot el procés de 

filatura amb les màquines que hi intervenen i la part de 
transmissió de l’energia a les indústries (explicant 
especialment la visita a la turbina de l’Ametlla de Merola) 

- En l’itinerari social han d’explicar el projecte per reactivar tot el 
tema de les colònies. 

- En l’itinerari flora i fauna han d’explicar les espècies 
autòctones que han treballat i mostrar l’herbolari que han fet 
per a posterior consulta. 

- En l’itinerari arquitectura hauran d’explicar l’estructura de les 
colònies i la proposta fotogràfica promocional per reactivar-les. 
 

4. L'exposició oral, que es pot fer en català o en castellà, ha de ser correcta, 
ordenada i adequada al tema que es tracta. 

 
5. No es pot llegir el treball escrit però es pot portar un guió. 
 
6. Es pot portar material, o bé, utilitzar la pissarra per fer esquemes o altres 

activitats relacionades amb l'exposició. 
 

 

NORMES PER A LA REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 

Per presentar adequadament la memòria del treball de síntesi heu de tenir en 
compte una sèrie de normes: 
 
1. Haurà de presentar-se enquadernat amb grapes o altres sistemes 

d'enquadernació adients. 
 

2. El treball haurà de constar de: 
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- La PORTADA en la qual hi haurà de constar el títol, el nom i 
cognoms dels autors i el grup classe, el curs i la data d'entrega. 

 
- ÍNDEX al segon full, on hi constin els diversos apartats que es 

demanen per al treball i les pàgines corresponents. 
 

- INTRODUCCIÓ on exposareu els objectius del treball, motivació, 
grau de satisfacció, dificultats… 

 
- CONTINGUT (desenvolupament) del treball seguint les activitats de 

cada bloc. 
 

- CONCLUSIÓ on exposareu una visió personal del tema i les vostres 
valoracions personals sobre el crèdit (què us ha agradat més i 
menys, problemes que us heu trobat i heu pogut  superar, grau de 
col·laboració dels components del grup…)  

 
- BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA que heu consultat per fer el crèdit. De 

cada llibre consultat cal citar: COGNOM, Nom. Títol (cursiva). 
Editorial, col·lecció, lloc d'edició i any. 
KAFKA, Franz: La metamorfosi i altres contes.  Ed Vicens Vives 
("Aula literària", 13), Barcelona, 1997 
En el cas de les web, s’han ordenar alfabèticament. 

 
- CONTRAPORTADA: un full en blanc al darrera per evitar el possible 

deteriorament del treball. 
 

3. El treball es presentarà de la manera següent: 
- S'utilitzaran fulls blanc DIN A-4. 
- Cal presentar-los escrits a màquina o amb ordinador, per una sola 

cara. Si és a màquina a 2 d'espai, si és a ordinador a 1.5. Si es fa 
servir ordinador, la font de la lletra ha de ser Arial 12. També s'ha de 
deixar un marge correcte a la dreta i a l'esquerra, i a la part superior i 
inferior. 

Pel que fa a les il·lustracions: 
- Si es presenten plànols, fotocòpies o fotografies que superen les 

mides normals, caldrà plegar-los correctament evitant que 
sobresurtin del conjunt. 
 

4. La correcta presentació del treball és bàsica per a la seva avaluació. No 
seguir les normes abans esmentades farà suspendre el treball. 
 

5. La data de presentació del treball serà el dia de l'exposició oral del treball, 
a l'hora fixada per a cada grup. 

 

PAUTES PER FER UNA BONA PRESENTACIÓ DIGITAL 
 

1. Ha de seguir l’esquema del treball. Com a mínim ha de contenir els 
següents blocs: 

o Portada 
o Índex de la presentació digital 
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o Contingut 
o Conclusions 

 
2. No sobrecarregar la diapositiva amb massa lletra o imatges. Es 

recomana uns 4 conceptes diferents per diapositiva com a màxim. 
 

3. Les diapositives han de servir per explicar el treball. Com més visuals, 
millor. Imatges, esquemes, gràfics, mapes,... 

 
4. Fer un bon contrast entre els colors del fons i el de la lletra/imatges. 

o Fons fosc i lletra clara 
o Fons clar i lletra fosca 

 
5. Bona mida de la lletra (24 com a mínim) 

 
6. Tipografia adequada i que accepti accents. 

 
7. S’ha de practicar el què s’ha de dir amb antelació a nivell individual i 

amb el grup. 
 

8. Procurar que el to i volum de veu sigui l’adequat. 
 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ 
 

 8<Nota<10 6<Nota<8 4<Nota<6 Nota<4 

ACTITUD 
AL LLARG 

DEL 
TREBALL 

(20%) 

Activa, positiva i 
sense distraccions. 

Activa i positiva 
En general 

participa en el 
treball. 

Passivitat i 
tendència a 

distreure’s o cercar 
conflictes. 

TREBALL 
FINAL 
(40%) 

Activitats molt ben 
elaborades i 

presentació de molt 
bona qualitat. 

Segueix 
exactament 
l’esquema. 

Activitats ben 
elaborades, però 

cal millorar la 
presentació. El 

contingut no 
s’adequa a 
l’esquema. 

Hi ha totes les 
activitats, però poc 

elaborades. El 
contingut no 
s’adequa a 
l’esquema 

Falten activitats i 
continguts. 

EXPOSICIÓ 
DEL 

TREBALL 
(40%) 

Clara, fluïda i ben 
argumentada. Es 
segueix amb molt 

interès. 

Clara i ben 
argumentada. Es 

segueix amb 
interès. 

Clara i entenedora 
en general. Utilitza 

molt el guió. 

Poc clara, difícil de 
seguir. 
Llegeix. 
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INTRODUCCIÓ 
 
El treball de síntesi de 3r està centrat en les COLÒNIES TÈXTILS sobretot en 
les que es troben a la llera del riu Llobregat i, indirectament, també ens 
centrarem en el RIU ja que és una part molt important pel funcionament 
d’aquestes. 
 
Els orígens de la industrialització de Catalunya: segle XIX 
 

El segle XIX va ser per a molts països d’Europa una etapa de canvis profunds 
en la seva estructura econòmica. Es va fer el pas de societats agràries a 
societats industrials, amb tota una sèrie de canvis paral·lels de caire 
institucional, econòmic, social i cultural. A Catalunya, aquest canvi es quedaria 
a mig camí perquè, malgrat el desenvolupament d’un nucli industrial, aquest 
era de dimensions reduïdes i sobretot limitat al sector tèxtil, sense fer el salt 
qualitatiu cap a una industrialització complexa. 

 

El procés d’industrialització català va iniciar-se en el segle XVIII, lligat a la 
indústria cotonera i les fàbriques d’indianes (teixits de cotó estampats) que 
havien incrementat la seva producció i havien incorporat les primeres filadores 
mecàniques. Aquest procés, però, va veure’s truncat a principis del segle XIX a 
causa de l’esclat de la Guerra del Francès ja que el conflicte va significar un 
desgavell econòmic i l’entrada de productes estrangers, però sobretot va 
provocar la pèrdua dels mercats colonials quan les colònies americanes van 
independitzar-se. 

 

Fins al segle XVIII, les manufactures s’elaboraven en petits tallers artesans que 
es concentraven a les ciutats. Els artesans feien la feina manualment: no 
usaven màquines i només s’ajudaven amb algunes eines. Cada artesà feia les 
peces completes i seguia un ritme de producció condicionat pels límits del 
treball manual. 

 

Seria des de finals del segle XVIII quan apareixerien i es generalitzarien les 
fàbriques, establiments en els quals els treballadors (obrers) utilitzaven les 
màquines per treballar. L’aparició de les fàbriques va tenir dues conseqüències: 
d’una banda, les activitats industrials es van concentrar en determinats llocs; de 
l’altra, es va modificar l’organització del treball i cada obrer va passar a realitzar 
una feina especialitzada, és a dir, una tasca específica en el si del conjunt 
productiu (divisió del treball). 

 

El continu procés d’innovacions tecnològiques va ser el factor més característic 
de la revolució industrial. I dues van ser les seves principals plataformes: les 
fonts d’energia i la mecanització del procés productiu. La introducció de 
màquines va anar substituint progressivament la feina manual i va anar 
transformant els antics sistemes de treball artesà. 

 

El desenvolupament de la indústria tèxtil catalana va haver de fer front a dues 
limitacions força importants que van condicionar la seva evolució: les manques 
energètiques i la feblesa del mercat espanyol. 
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En primer lloc, a causa de la pobresa del subsòl català, escàs en carbó, i a les 
dificultats de transport per proveir-se de l’hulla procedent d’Astúries, va donar-
se una dependència energètica de l’estranger, especialment de la Gran 
Bretanya, d’on provindria la major part del carbó que es consumia a la 
Catalunya industrial. 

 

En segon lloc, el tèxtil català va haver de fer front a la feblesa del mercat 
espanyol, que es trobava constituït bàsicament per una pagesia amb poca 
capacitat adquisitiva, fet que suposava una demanda minsa i lligada a les 
fluctuacions d’una producció agrària endarrerida i exposada a les crisis de 
subsistència. 

 

La industrialització catalana va caracteritzar-se per la seva concentració en el 
camp de la indústria lleugera, bàsicament en el sector tèxtil.  Així, la indústria 
tèxtil es va iniciar amb l’aportació de petits capitals provinents fonamentalment 
dels beneficis agrícoles i del comerç colonial i va créixer a partir de la reinversió 
dels guanys. En general, van predominar les petites i mitjanes empreses, i es 
va mantenir una certa producció domèstica. Tot i això, un nombre limitat de 
grans empresaris era el que donava la seva major solidesa a l’estructura 
industrial catalana. 

 

Procés de mecanització  

 

Fins aquest moment l’energia era hidràulica, eòlica o d’origen animal o humà. 
L’aparició de la màquina de vapor combinada amb el carbó va donar lloc a un 
nou tipus d’energia: el vapor, capaç de transformar-se en força motriu i 
transmetre-la a qualsevol enginy. La màquina de vapor, inventada per James 
Watt el 1769, es fonamentava en la força de la pressió d’aquest transmesa  per 
un èmbol a una biela. El vapor és, sense cap dubte, el veritable motor de la 
primera revolució industrial. 

 

Així, el salt cap a una economia industrialitzada va anar acompanyat de la 
introducció de la màquina de vapor i la mecanització del procés productiu. Així, 
la primera màquina de vapor es va instal·lar a la fàbrica tèxtil Bonaplata de 
Barcelona, el 1833.  

 

La modernització tecnològica catalana no va experimentar una autèntica 
revolució fins a la dècada dels quaranta. Les màquines de filar tradicional, com 
ara la bergadana, van ser substituïdes per la mule-jenny durant els anys trenta i 
quaranta, fet que va incrementar significativament la producció de fil. 

 

Però el procés de mecanització no es va aturar, i durant la dècada dels 
cinquanta va començar la substitució de la mule-jenny per les selfactines (de 
l’anglès self-acting) i les contínues, que eren màquines més modernes i que 
requerien menys mà d’obra a les fàbriques, fet que va produir el rebuig dels 
obrers. Quan els telers, sembla que el primer teler mecànic va instal·lar-se a 
Sallent l’any 1828, però el nombre de telers manuals i mecànics no s’igualaria 
fins a la dècada dels seixanta. 
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La mecanització i la divisió del treball van fer augmentar la productivitat, és a 
dir, en el mateix període de temps un obrer era capaç d’elaborar més peces 
que un artesà. Per això es van abaratir els costos de fabricació i els preus dels 
productes industrials van disminuir. Així, els productes industrials van poder 
arribar a un nombre més gran de consumidors. 

 

La localització 

 

Pel que fa a la localització industrial, en una primera etapa, entre 1830 i 1860, i 
amb l’objectiu de reduir els costos de producció, la major part dels vapors van 
situar-se a la costa, a prop dels ports per on arribava el cotó a Catalunya, i així 
el protagonisme de la Revolució Industrial va correspondre a les comarques del 
Barcelonès, el Maresme i el Garraf. 

 

En aquesta etapa de la industrialització, el model d’organització de la producció 
industrial predominant va ser el dels vapors. Aquest era el nom que es donava 
a les indústries tèxtils que utilitzaven l’energia del carbó i estaven situades als 
barris industrials de les ciutats, preferentment al costat de les estacions de 
ferrocarril per poder abastar-se fàcilment de carbó. Els vapors constaven, 
fonamentalment, de l’edifici fabril i els seus annexos (carbonera, màquina de 
vapor, magatzems, etc.) 

 

En una segona etapa, a partir de la dècada de 1870, i per tal d’estalviar els alts 
costos que comportava l’ús del carbó, es van buscar cursos d’aigua utilitzables 
per obtenir energia hidràulica, i d’aquesta manera la indústria va desplaçar-se 
cap a les conques del Besòs, el Llobregat, el Cardener i el Ter (nosaltres ens 
centrarem en el riu Llobregat) 

 

Així, el model d’organització de la producció industrial predominant en aquesta 
etapa serien les colònies, allunyades dels nuclis urbans i situades al costat o 
molt a prop dels rius ja que d’aquests se’n treuen molts aprofitaments: l’aigua 
per beure i per regar, la pesca, l’energia hidroelèctrica, l’energia mecànica…Per 
aquest motiu, totes les colònies tenen recs (canals), rescloses per regular el 
cabal de l’aigua i en èpoques de sequera poder tenir-ne. D’aquí l’eslògan que 
diu: “lo riu és vida”. Sense aigua és impossible viure. 

 

Per la seva situació, les colònies comportaven l’edificació d’un conjunt 
d’immobles complementaris i necessaris (església, escola, habitatges, 
economat, centres recreatius, etc.) perquè els treballadors i les seves famílies 
poguessin viure en la mateixa colònia amb comoditat. 

 

Aquest model presentava inconvenients i avantatges per a la producció. Les 
colònies eren unes construccions més complexes i el model productiu exigia 
reduir el procés de producció quan, en els mesos d’estiu, es reduïa el cabal 
d’aigua. A més, el cost del transport era elevat a causa de la distància entre la 
fàbrica i els ports per on entraven al país les primeres matèries, així com fins 
als centres de consum situats fonamentalment en els nuclis urbans. En canvi, 
les colònies resultaven avantatjoses per la gratuïtat de l’aigua, pel fet de 
comptar amb una mà d’obra més barata i menys reivindicativa que l’urbana, i 
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pels beneficis concedits per les diverses disposicions legals encaminades a 
fomentar el poblament rural. 

 

La Sèquia 

 

La Sèquia és un canal de regadiu molt important en la història de Manresa i el 
Pla de Bages. La Sèquia no és un canal que formi part de les Colònies Tèxtils, 
però representa un altre aprofitament del riu Llobregat i, com les Colònies, la 
Sèquia ha estat un factor clau pel desenvolupament del nostre territori.  

 
Responeu el següent qüestionari: 
 

1. A partir de l’audiovisual que veuràs a Cal Vidal, fes una introducció de 
les colònies industrials. 

 
2. Fes un esquema de la introducció històrica anterior.  

 
3. Elabora un mapa general de Catalunya (a mà) i situa-hi els rius 

Llobregat, Cardener i Ter i les seves colònies tèxtils des de finals del 
segle XIX. Només dibuixa aquests rius que indiquem en aquest apartat. 
No cal que dibuixis tots els rius de Catalunya 

 
4. En un mapa situa els rius i les colònies tèxtils de Berga a Balsareny. 

També indica els anys de fundació de les colònies i el tancament de les 
fàbriques de les colònies. 

 
5. Fes un resum de cadascuna de les sortides destacant la informació més 

significativa. 
 

6. Escull dos personatges de l’època dels següents: 
● nen /a 

● avi/a 

● pare de família 

● mestre de l’escola  
Imagina’t com seria la vida d’aquests personatges d’un dia a la colònia. 
Aquest escrit l’has de redactar un en català i l’altre en castellà. 
 

7. Olor de colònia 
 
Fa uns anys enrere, en concret l’any 2013, TV3 va emetre una sèrie de dos 
capítols, basats en una novel·la de Sílvia Alcàntara. La sèrie mostra la vida a 
una colònia tèxtil i una part important de la sèrie va ser gravada a la Colònia 
Vidal, que està molt a prop de la nostra escola. 
 
TAREA 1 : Escribe la sinopsis* de la serie (en castellano). Palabras aprox. 
150.  
Si no sabéis lo que es una sinopsis, podéis consultar los consejos que 
encontraréis en: http://www.cajadeletras.es/como-escribir-una-buena-sinopsis  
 

http://www.cajadeletras.es/como-escribir-una-buena-sinopsis
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TASK 2: Fill in the characters chart below with the required information. 
Please give detailed information: 
 

Character 
Who are they? What 
role do they have in 

the series? 

Describe their 
physical 

appearance 

Describe their 
personality 

Climent    

Teresa    

Matilde    

Sr. Boix    

Sr. 
Viladomat 

   

Bernat    

Sra. 
Montserrat 

   

Cèlia    

 
TASCA 3: Responeu les preguntes següents: 
 

1. Què suposa la mort de l’Isidre per a en Climent? 
2. Com penseu que era la vida dels treballadors i treballadores a les 

colònies tèxtils? 
3. Per què les treballadores es comuniquen amb senyes dins la nau dels 

telers? 
4. Comenteu l’actitud de la Cèlia de petita a l’hora de fer la comunió. Què i 

qui li fa por? Per què trenca el vestit? Quin paper tenia la religió en les 
colònies tèxtils? 

5. Quina mena d’educació reben les nenes i noies al Casal i escola de la 
dona? 

6. Recordeu el brodat que fa la Cèlia a l’exposició de labors? Quin significat 
té? 

7.  Què pretén el director, el senyor Boix, de la Mercè? Com intervé en 
Serafí, el pare de la noia? 

8. Per què creieu que el senyor Viladomat envia l’Isidret a un internat de 
Barcelona a estudiar una carrera? 

9. Com valoreu la relació entre la Cèlia i la germana Àngels? Creieu que la 
Cèlia té tendències pecaminoses com diu la mare priora? 

10. A què aspira la Cèlia? Després d’insistir en la seva amistat amb la 
germana Àngels, com la castiguen els seus pares? Expliqueu el somni 
que té la noia on el piano es transforma en teler. 
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11. Com és que la Cèlia i la monja jove parlen en tot moment en català però 
s’escriuen les cartes en castellà? 

12. Quan la germana Maria Àngels és a punt d’agafar l’autobús li diu a la 
Cèlia: Sigues tu. Sigues fidel al que sents. Què volen dir aquestes 
paraules? 

13. Durant tota la sèrie, a l’escrivent major, en Climent, hi ha aspectes de la 
seva feina que no li encaixen. Què passa, en realitat, a la fàbrica que ell 
no sap? 

14. Què pretén el director, el senyor Boix, quan inculpa en Climent i el fa 
signar una carta? 

 
TASCA 4: Llegiu l’extracte de la novel·la de Sílvia Alcàntara i anomeneu 
les similituds i diferències que trobeu entre el text i la corresponent 
seqüència cinematogràfica: 
 

LA CÈLIA VA A TREBALLAR A LA FÀBRICA. 
—I, l’esmorzar? —la Filomena li havia deixat al damunt del marbre un tros de 
pa amb xocolata. 
—No el vull... —asseguda en una cadira de la cuina; ulls enrogits i cara de son. 
—Au va, Cèlia, no siguis criatura, agafa’l; fins a les nou del matí hi ha més de 
quatre hores; et desmaiaràs de gana. 
—No vull res, padrina. Em fa mal la panxa... —encongida, amb el cap baix—. 
No hi vull anar a treballar... 
Ja se la pensava, aquesta. Quan ahir la Matilde va dir demà com que és el 
primer dia, l’hauríem de cridar, la Cèlia, encara no està acostumada a 
despertar-se amb la primera sirena, i ella es va oferir —tot plegat, amb la por 
de fer-li mal al Joan a la cama, es passava la nit en vetlla—, ja es va ensumar 
que hi tindria problemes. Feia temps que la veia estranya, la nena. Encara que 
no li expliquessin res, sabia que en passava alguna. Ho deia la cara de pomes 
agres que feia la jove. I, del Climent, valia més no parlar-ne. Abans encara li 
explicava alguna cosa, però d’un temps ençà s’havia tornat arrauxat com la 
seva dona. I, és clar, la canalla en pagava les conseqüències. I la Cèlia feia 
temps que no estava bé. Ella creia que si se l’haguessin escoltada quan va dir 
que volia fer-se monja, potser ara no tindrien aquests maldecaps. Trobava 
normal que no volgués anar a treballar si la seva vocació era d’entrar en un 
convent. No podia entendre que no els agradés tenir una filla dedicada a 
Nostre Senyor, i que s’estimessin més veure-la d’escarrassot en un cul de 
fàbrica. Tot i que el Climent havia parlat amb el majordom dels telers, i es veu 
que van quedar que la posarien d’aprenenta amb la Maria Rosa; com que era 
amiga de la Matilde, els va semblar que potser li tindria més consideració. Però 
mira com la Maria Rosa no la hi farà anar, a la fàbrica, la seva nena. Quan en 
compleixi catorze, se la quedarà a casa, la Lídia, perquè aprengui perruqueria. 
El Joan no hauria consentit mai que el seu fill s’arrossegués per sota les 
màquines com ell. Ja se’n va preocupar de donar-li estudis. És clar que era un 
noi. Una noia és diferent; no pot anar per aquests móns de Déu a estudiar tota 
sola. I, mentrestant, li posava el pa amb xocolata a la butxaca i li deia agafa les 
estisores i la pinta de teixir que la teva mare t’ha deixat damunt del bufet, i 
posa’t la jaqueta vella, allà als telers tota la roba s’omple de borra i queda feta 
un fàstic, i agafa la bufanda grossa, que pel febrer a les nit encara glaça. I 
mentre l’ajudava a embolicar-se amb la bufanda a punt per anar-se’n, li va fer 
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l’última recomanació; recorda de resar tres Avemaries abans de posar-te a 
treballar, perquè et guardi de prendre mal. 
La segona sirena la va atrapar a prop del pont i mirà enlaire, al capdamunt del 
turó, presidit pel convent mig envoltat de penombres. Només es podia 
entreveure gràcies a la claror d’una bombeta empolsinada i protegida per un 
pàmpol amb teranyines. I observà les finestres on hi havia les dependències 
privades de la comunitat. La germana Àngels li havia fet saber en una nota que, 
en aquella hora, ella era a la cel·la resant i que trauria el cap a la finestra per 
desitjar-li sort (...).  
(...) Va treure el nas per damunt de la bufanda i aixecà el cap. Li va semblar 
veure-hi una silueta amb el braç enlaire. Només això. Però va saber que hi era, 
que havia complert la promesa, que hi havia pensat; sí, hi havia algú que hi 
pensava, en ella, que se’n preocupava i sentí una mena d’escalfor feta de 
companyia que l’embolcallà. I continuà aquell camí de baixada que ja no se li 
feia tan costa amunt. Al seu davant es veien cinc o sis ombres, embolicades 
també amb bufandes. Per l’altre cantó del pont, en baixaven unes quantes 
més. Totes feien la mateixa fila; il·luminades per les quatre bombetes que es 
trobaven en el trajecte, semblaven fantasmes com ella. Quan va arribar a la 
quadra dels telers automàtics, l’encarregat del matí la portà al reng de la Maria 
Rosa; ella al veure-la tan moixa i espantada, li somrigué amb afecte mentre li 
comentava la Lídia m’ha dit que la teva mare ja t’ha ensenyat de fer el nus de 
teixidor, oi?, això està molt bé; tenim molta feina feta. I l’acompanyà a una 
habitació petita, amb unes parets que no arribaven al sostre, pintades d’un 
color gris, confús; humides i agafalloses. En entrar-hi, li va venir una bafarada 
de pudor de peus. 
Sílvia Alcàntara (2009) Olor de Colònia. Barcelona: Edicions de 1984. Pàgines 
211, 212 i 214. 

 
TASCA 5: Llegiu l’entrevista que el Diari Ara va fer a Sílvia Alcàntara l’any 
2016 i feu-ne un resum d’aprox. 80 paraules. 
 
https://www.ara.cat/cultura/Silvia-Alcantara-coratge-sortir-
personatges_0_1533446660.html  
 
Sílvia Alcàntara: “Tinc el coratge de fer sortir les tripes dels personatges” 
Set anys després de debutar amb 'Olor de Colònia', de la qual es van vendre 
55.000 exemplars gràcies al boca-orella, Sílvia Alcàntara publica una altra 
novel·la que farà les delícies dels seus lectors, 'Els dies sense glòria', a 
Edicions de 1984 

 
 
Sílvia Alcàntara va créixer a la Colònia Vidal, on treballaven els seus pares, i 
abans i tot de començar-hi a treballar als 14 anys -era el 1958- ja s’havia sentit 

https://www.ara.cat/cultura/Silvia-Alcantara-coratge-sortir-personatges_0_1533446660.html
https://www.ara.cat/cultura/Silvia-Alcantara-coratge-sortir-personatges_0_1533446660.html
http://www.ara.cat/cultura/Silvia-Alcantara-torna-novella-potent_0_1490850910.html
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atreta pel teatre. A finals de la dècada dels 80, quan els seus fills ja eren una 
mica grans, va reprendre l’afició pels escenaris com a alumna de l’Institut del 
Teatre, i una mica més tard es va matricular a l’Aula de Lletres, germen de 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Alcàntara volia arribar a escriure 
una novel·la, però trigaria a publicar-la. Va ser el 2009, i el llibre, Olor de 
Colònia(Edicions de 1984) va enamorar desenes de milers de lectors. El 2011 
va publicar la novel·la breu La casa cantonera (2011) i ara presenta una 
història ambiciosa, que arrenca a la dècada dels 30 i arriba fins al 2003. La 
primera edició d’ Els dies sense glòria és de 6.000 exemplars. 

La novel·la arrenca amb una dona en coma i el marit vetllant-la. Són la 
Glòria i l’Enric, protagonistes del seu nou llibre. 

Sempre començo amb una escena d’impacte, però aquesta vegada m’he 
moderat una mica. Abans matava personatges al primer capítol. 

Tot seguit, l’acció recula fins a la dècada dels 30. És llavors que coneixem 
els pares de l’Enric, el Ton i la Miquela. 

Són gent senzilla, arrelada a la terra, el seu únic món. Entre ells passa una 
cosa atípica a l’època, es coneixen que ja són grans. Al Ton li 
diuen l’isard perquè viu sol i és conco. La Miquela havia festejat amb un cosí, 
però ell s’havia hagut d’acabar casant amb una germana a qui havia deixat 
embarassada. En aquells moments, una noia a qui el xicot havia deixat estava 
condemnada. 

Així i tot, els dos personatges s’enamoren. 

La Miquela i el Ton s’estimen molt, però fins i tot en aquesta història tan maca 
ella s’obsessiona a tenir un fill, i quan això passa deixa una mica de banda el 
seu home. En una de les escenes més importants de la novel·la, els pares es 
discuteixen mentre agafen el fill de la camisa i l’hi acaben estripant. De fet, ell 
serà un personatge permanentment dividit: primer entre el pare i la mare, 
després entre la mare i la dona -la Glòria-, i finalment entre la Glòria i la filla 
gran, l’Eva. 

L’Enric és un heroi silenciós. 

Sí, hi estic d’acord. No és pas un secundari. Els dies sense glòria no és 
únicament una novel·la de dones. I no és costumista, encara que hi hagi 
pinzellades del que som i el que hem sigut. 

Hi abunda “la fal·lera silenciosa dels que havien perdut la guerra”. 

Quan comença la República, el Ton diu: “Ara manarà el poble i tots hi 
guanyarem”. La Miquela és més escèptica. Anys després, al final de la 
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dictadura, l’Enric participa en activitats clandestines. Ho fa per fugir de casa, 
perquè llavors les coses ja no van bé amb la Glòria. 

És un llibre que exposa els sentiments dels personatges. 

Són els sentiments, el que em mou a escriure. No escric per publicar, sinó per 
necessitat. Tinc el coratge de fer sortir les tripes dels personatges. Hi ha autors 
molt preparats que es queden a mitges. Si jo em despullo és perquè és l’única 
manera en què puc escriure. 

La veu narradora diu que estimar-se deu ser “necessitar-se i també... fer-
se nosa... de vegades”. 

Hi estic d’acord. Ho he pogut comprovar al llarg de la vida. Darrere tots els 
personatges dels meus llibres de ficció hi sóc jo. Tots tenim un dimoni a dins i 
ens serveix per escriure els personatges dolents, que mai no acaben de ser 
dolents del tot: tenen les seves raons per ser-ho. 

L’Enric i la Glòria canvien el camp per la ciutat, però la vida al camp els 
permetrà trobar una solució als seus problemes econòmics. 

Volia homenatjar tota aquesta gent que van deixar la terra i la casa perquè els 
preocupava el futur dels fills. No ho van tenir gens fàcil. 

El dia a dia que expliques és dur. 

La Glòria no és una víctima, és una supervivent. Pateix, però fa patir els altres. 
Acumula molts neguits i insatisfaccions. 

La malaltia és important, al llibre. 

Una malaltia greu marca una família. En els costums, i en la manera d’entendre 
la vida. Canvia la manera de pensar les coses, veure algú que estimes tan 
malalt. Ens recorda que som ben poca cosa. 

‘Olor de Colònia’, un fenomen encara viu 

Sílvia Alcàntara va debutar el 2009 amb Olor de Colònia, ambientada en una 
colònia tèxtil catalana durant la dècada dels 50. En set anys la novel·la ha 
venut 55.000 exemplars i ha esgotat dotze edicions. TV3 va estrenar a finals 
del 2014 una minisèrie basada en la novel·la. L’autora, que el 2011 va 
publicar La casa cantonera -que va vendre 15.000 exemplars- no ha parat de 
visitar clubs de lectura durant tot aquest temps. La seva gira encara no s’ha 
acabat: el mes de febrer encara en va visitar tres. 
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ITINERARI TECNOLÒGIC 

 
 
 
PART TEÒRICA 
 

1. Busca informació de les màquines que intervenen en un procés de 
filatura i determina quines eren les tasques que realitzaven els 
treballadors al comandament d’aquestes 
Obridores: batien i barrejaven el cotó. 

Cardes: pantinaven les fibres, s’estiraven i es dipositaven paral.lelament 

formant metxes a punt de ser filades. 

Metxeres: Es feien servir per filar, eren màquines que treballaven amb 

molts fusos alhora  

Filadora: (va aparèixer el S.XIX) filava la fibra amb un sistema de 

cilindres que estirava el fil i amb uns anells, que en girar, el torçaven i el 

cargolaven.  

Els traballadors s’asseguraven que les màquines funcionessin 

correctament i de que tot estigués a punt per posar-ho a la venda. 

 
2. Situa, segons l’ordre d’operació, cada una de les màquines en els 

diferents processos de filatura. No cal que dibuixis les màquines 
amb exactitud. Pots dibuixar un diagrama de blocs.  

3. Destaca quins són els mecanismes més importants de transmissió 
de moviment i comenta quins són els avantatges i inconvenients de 
cadascun d’ells. 
 

4. Fes una descripció del funcionament i de les parts més importants 
de la màquina de vapor. 
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PART PRÀCTICA 
 

5. Realitza el projecte de “construcció d’un teler amb mostra de teixit”. 
 

PROJECTE DE L’ITINERARI TECNOLÒGIC: CONSTRUCCIÓ D’UN TELER 

AMB MOSTRA DE TEIXIT 

 

Per a dur a terme el projecte de construcció d’un teler artesanal heu de seguir 

els següents passos i presentar la memòria del projecte completant tots els 

apartats amb la informació que es requereix. Podeu fer les modificacions que 

considereu oportunes quant al procés de construcció (apartat 3). Finalment, a 

partir del teler que haureu construït, per avaluar la seva funcionalitat ens 

presentareu una mostra de teixit.  

 

MEMÒRIA DEL PROJECTE  

 

1. PORTADA 
 

- Títol del projecte:  

- Noms i cognoms dels autors o autores  

- Curs i grup  

- Nom del centre  

- Àrea 

- Població i data  

- (Es poden incloure algunes imatges a la portada) 

 

2. ÍNDEX 
 

1. Descripció del projecte  

2. Plànols  

3. Construcció de maqueta amb disseny 3D (software) 
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4. El procés de construcció  

4.1. Materials 

4.2. Eines  

4.3. Pla de treball  

5. Valoració econòmica  

6. Teixit de mostra  

7. Avaluació  

8. Bibliografia 

 

1. Descripció del projecte  

Què construïm (definir la necessitat que volem satisfer i les condicions que ha 

de complir la solució), amb quins materials i quina utilitat tindrà, etc.     
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2. Els plànols  
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Construcció de maqueta amb disseny 3D (software) 

 

A partir dels plànols en dues dimensions donats al dossier passarem a crear les 

peces en tres dimensions utilitzant el programa informàtic “SolidWorks” 

instal·lat en els equips del centre, seguint les instruccions que facilitarem a 

l’aula.  

A partir d’aquests arxius realitzats, crearem la documentació necessària per 

poder fabricar les diferents peces de fusta a la talladora làser de l’escola.  

Adjuntem una figura de la maqueta que s’ha d’assolir.  

 

3. El procés de construcció  

 

Completa els apartats amb els materials, eines i operacions que hagueu 

realitzat. 

 

4.1. Materials:  

✔ Llistons  

✔ Cola de fuster  

✔ Claus 

✔ Fil de cotó gruixut i llana de diferents colors.  

✔ Etc. 

   4.2. Eines:  

⮚ Raspes  

⮚ Llimes  

⮚ Paper de vidre  

⮚ Xerrac.  

⮚ Serra d’arquet  

⮚ Etc. 
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4.3. Pla de treball:  

 

Operació 

número  

Número de 

la peça  
Descripció  

Eines 

necessàries  

Materials 

necessaris  
Observacions  

1      
 

...   
 

 
 

 

5. Valoració econòmica  

 

Descripció  Quantitat  Preu unitari  Total  

Llistó quadrat de...    

...    

  Total=  

 

6. Teixit de mostra 

 

Elaboreu una peça de mostra amb el vostre teler. Expliqueu el procés. 

 

7. Avaluació  

 

Ha d’incloure una valoració crítica del treball de síntesi i del projecte per part de 

cada membre del grup. Conjuntament, elaboreu també una reflexió sobre 

l’eficàcia de les màquines i els sistemes tecnològics d’ara comparats amb els 

d’abans. 

 
8. Bibliografia 

 
Cita correctament el material que has utilitzat per a elaborar el treball de síntesi. 
 
RECURSOS WEB COMPLEMENTARIS 

 
Webs que et poden ser d’interès per a elaborar el treball de síntesi d’aquest 
itinerari: 
http://www.enciclopedia.cat/ 
http://www.xtec.cat/~avallrib/webtextil/colonias.htm 
http://www.hagaloustedmismo.cl/files/pdf/proyectos/de-is03_hacer_telar.pdf 
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/686-icomo-hacer-un-
telar.html 
 
 

http://www.enciclopedia.cat/
http://www.xtec.cat/~avallrib/webtextil/colonias.htm
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/686-icomo-hacer-un-telar.html
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/686-icomo-hacer-un-telar.html

