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RESUM: A l’ombra del Puig d’Olorda (Sant Feliu de Llobregat) i vinculada a l’explotació 
de les pedreres de calcàries, es va aixecar al llarg dels anys 50’s un poblat obrer conegut 
com la Colònia Sanson. El record i coneixement que la població de Sant Feliu té 
d’aquesta experiència a dia d’avui és pràcticament nul. La curta vida del poblat, la 
distància respecte de la ciutat, l’absència de restes físiques i el poc interès de la 
historiografia local podrien establir-se com les raons primàries d’aquest oblit. Amb 
aquesta comunicació ens proposem iniciar un procés de recerca que permeti oferir una 
narració el més complerta possible del que va ser i el que va implicar aquesta 
experiència. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Tot i la presència de certs elements representatius (les casetes dels carrers Santa Maria 
i Sant Antoni, els “pisos” Bertrand o les desaparegudes casetes de la Torre Blanca) la 
qüestió de l’habitatge obrer a Sant Feliu de Llobregat no ha estat mai una qüestió molt 
tractada dins de la historiografia local. Només han estat objecte de informacions 
bàsiques però, tot hi així, han esdevingut un referent “viu” dins de l’imaginari col·lectiu 
santfeliuenc. 

En qualsevol cas, la seva situació dins de la vil·la, els allunya de la temàtica d’aquest 
congrés. Per contra, la Colònia Sanson1 sí que constitueix un clar exemple de la temàtica 
del congrés en constituir un conjunt de vivendes allunyades del nucli de població i pròxim 
al centres de producció, a la vegada que esdevé una experiència pràcticament 
desconeguda entre la població.  

Aquest desconeixement podria ser fruit de diferents factors; a la seva existència 
allunyada del nucli urbà, amb un temps reduït de vida i l’absència total de restes 
arquitectòniques se li podria sumar l’oblit del tema per part de la historiografia local.  

L’any 2016 però, i amb motiu de la III Setmana del Patrimoni Santa Creu d’Olorda, la 
muntanya de Sant Feliu: patrimoni i paisatge tingué lloc, el 30 de setembre a la seu de 
l’Associació Agrícola Sant Isidre, la sessió La vida quotidiana a Santa Creu d’Olorda. 
Els testimonis dels qui van ser veïns i veïnes. Va ser allà on vam tenir l’oportunitat 
d’escoltar les vivències d’alguns d’aquells que van viure a la Colònia Sanson, situada a 
tocar de la Pedrera de Santa Creu d’Olorda. 

Aquest congrés esdevé doncs l’oportunitat ideal per d’obrir un espai inicial de recerca i 
difusió sobre l’experiència d’aquests veïns de Sant Feliu.  

Aquestes informacions inicials han estat ampliades amb la consulta de diferents tipus 
d’informacions (gràfica, documental, entrevistes orals, etc.) que ens permeten oferir una 
primera aproximació a la història d’aquesta colònia i dels seus habitants. 

2. LES FONTS 

Com ja s’ha comentat, les primeres informacions van ser els testimonis inicials recollits 
per membres de l’associació local ARES el dia 30 de setembre de 2016. Les persones 
que van participar recordant les vivències a la Colònia Sanson van ser les germanes 
Teresa i Amparo Porcar i Aparici i en Lucas Martín. 

Al llarg de la seva presentació, i les enquestes posteriors, els testimonis van aportar una 
primera bateria de dades que ens proporcionaren informacions sobre qüestions com les 
primeres notícies sobre com i quan es va conformar la colònia, qui vivia allà, els records 
de l’escola, algunes rutines com les visites a Molins de Rei i Sant Feliu de Llob. per fer 
l’aprovisionament de bens, primeres dades sobre l’estructura i ordre intern de la colònia, 
com es solucionava la qüestió de l’assistència mèdica i altres records.  

Sobre aquesta base calia obtenir un millor coneixement en relació a la cronologia bàsica 
i les característiques formals de la colònia. Més enllà de la seva vinculació a l’empresa 
coneguda com LACSA (La Auxiliar de la Construcción S.A.) i la seva associació a 

                                                           

1
 Aquesta colònia es localitzava dins del municipi de Sant Feliu de Llobregat, al llarg de dues terrasses 

situades tot just a sota de l’església de la Santa Creu d’Olorda (que pertany a però a la ciutat de Barcelona 
– Sarrià), situades entre les cotes 321 i 303, a tocar de les pedreres explotades per a l’extracció de roca 
calcària, de la Masia de Can Serra o de la carretera que porta de Molins de Rei a Vallvidriera. Actualment 
forma part dels terrenys del Parc Natural de Collserola. 
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l’explotació de la pedrera de la Santa Creu des de començaments dels anys 20’s, no en 
sabíem pràcticament res. 

De la mateixa manera, les germanes Porcar i Aparici ens han proporcionat un conjunt 
reduït d’imatges procedents de la seva col·lecció privada que ens mostren escenes 
quotidianes de la vida a la colònia a la vegada que ens permeten observar en primer pla 
algunes de les cases que conformaven el conjunt. 

El corpus inicial de fotografies es completa amb la imatge del Centre Social i el vehicle 
associat a certs desplaçaments (la Rubia) procedent de la Col·lecció de l’Abans (Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat) i algunes fotografies realitzades el dia 08 de setembre de 
2018 (l’autor de les quals és Marc Rius) on es mostra l’estat actual del que va ser la 
colònia.  

Per establir una narració física sobre la “vida” de la colònia s’ha recorregut a tot un seguit 
de documentació auxiliar que passem a enumerar i descriure bàsicament. 

En primer lloc cal citar la col·lecció de imatges aèries disponibles per a la zona (Vols 
Històrics)  i accessibles on – line al Geoportal de Cartografia de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona2. Els vols consultats han estat els pertanyents als anys 1956, 1961, 1965, 
1970, 1972, 1983, 1990, 1992 i 2015.  

Al llarg d’aquestes imatges es pot veure quin ha estat el ritme d’aparició del poblat i 
també de com aquest va desapareixent. El vol de 2015 mostra clarament que a aquestes 
alçades no queden restes ni de la caserna de la Guardia Civil ni de les cases de la 
colònia.  

De la mateixa manera s’ha consultat el document cartogràfic Parròquia de Santa Creu 
d’Olorda Ciutat de Barcelona Anys 1956, publicat essent ecònom Mossèn Trinitat Prat. 
Aquest document constitueix la primera citació explicita de l’existència i localització de 
la colònia amb la seva escola. 

En relació amb la documentació textual i administrativa generada a l’entorn de la colònia, 
han estat consultats tot un seguit d’expedients presents en els fons de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat (ACBL) i vinculats directament a l’empresa concessionària de 
l’explotació3 i que remeten a la construcció de la caserna de la Guàrdia Civil (expedient 
17/1950) o les estructures industrials noves a partir de 1964 (expedients 48 i 247/ 1964). 
De la mateixa manera s’ha consultat l’expedient vinculat als problemes sorgits entorn de 
la voluntat de l’empresa de construir un nou bloc de pisos a tocar de l’explotació (69 i 
242/1972) i el relacionat amb el trasllat diari de tot un conjunt de joves de la colònia a 
diferents centres educatius de Sant Feliu (998/1971) 

De vital importància també ha estat la consulta del Padró d’habitants corresponents als 
anys 1945, 1950 i, sobre tot, 1955 que infereix de manera no directa la presència d’un 
grup població inicial associada ja a la colònia i la caserna de la Guàrdia Civil. 

Aquesta relació es finalitza amb la consulta de certs materials bibliogràfics relacionats 
de manera directa o indirecta amb la qüestió de la colònia i que son, bàsicament, notícies 
aparegudes a la premsa local (veure l’apartat BIBLIOGRAFIA) 

De totes elles cal destacar però el treball de J. Ll. Solé i J. Amigó “Del ciment a la rajola” 
que ens serveix de guia per traçar la història de l’empresa LACSA i l’explotació de les 
pedreres al Puig d’Olorda. 

                                                           

2
 https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html 

3 Fons ACBL50-1 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
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3. NARRACIÓ 

Primeres passes de l’explotació de la pedrera. El 15 de gener de 1917 es constituí 
La Auxiliar de la Construcción, S.A. per fabricar ciment pòrtland artificial. La societat 
adquirí i millorà els béns, les instal·lacions i els terrenys de l’empresa La Campinense, 
S.A. que tenia factories a Sant Celoni i Campins, on produïen ciment natural. S’instal·la 
a Sant Just per la seva proximitat a Barcelona, al port, i a les reserves de calcàries de 
Santa Creu d’Olorda.  

El 5 de maig de 1920, el director Arturo Suqué informava que els fonaments de la nova 
fàbrica a Sant Just ja eren acabats i que el 30 d’abril s’havia embarcat als EUA la 
maquinària comprada i que el subministrament elèctric ja era contractat amb Riegos y 
Fuerzas del Ebro empresa que, amb la barcelonina Casa Planas, subministrava també 
motors elèctrics. Es van adquirir terrenys en propietat al senyor Marquet a menys de 
5.000 pessetes la mujada (49 àrees), situats a l’antic terme de Santa Creu d’Olorda. El 
3 de juliol de 1920 es va aprovar el dibuix i la llegenda de la marca de fàbrica Sanson 
amb l’orla Pòrtland Artificial i un dibuix de la fàbrica. Amb sis accionistes es va reunir un 
capital de 530.000 pessetes al 6% d’interès per fer front a les noves despeses.  

El 1921 s’inicià la fabricació de clinquer i ciment pòrtland Sanson amb una producció de 
150 Tones/dia. El pòrtland artificial va causar impacte quan sols s’empraven els ciments 
naturals. La fàbrica va ser ideada pel seu director Joaquim Molins després de viatjar per 
Europa i els EUA. Des del primer dia va establir-se a la pedrera de la Santa Creu des 
de on transportava el recurs mineral amb una línia de vagonetes per cable de 4 
quilòmetres. Descarregava unes 40 t per hora i disposava d’un motor elèctric de 7 HP 
que s’utilitzava com a fre. L’any d’inici de les activitats de la fàbrica coincidí amb la 
finalització de l’empedrat de la carretera Reial lluny del casc urbà de la població de Sant 
Just.  

L’any 1924 l’empresa va dur a terme una obra importantíssima: la construcció de la 
xemeneia de ciment pòrtland de 102 m d’alçària, on participà el santfeliuenc Josep 
Torras i Boada, projectada per l’enginyer americà Clifford Tomlinson 

El 1926 l’Associació d’Arquitectes de Catalunya visità la fàbrica i la pedrera i es va desfer 
en elogis envers l’empresa, només faltaven 3 anys per l’exposició del 1929, i al 1924 
l’empresa ja havia arribat a produir 110.000 tones de ciment anuals.  

Per fer-ho possible a la pedrera es van instal·lar vies de tren industrial que permetien 
una conducció més ràpida de la pedra des de la pedrera de Santa Creu fins el moll de 
càrrega de les vagonetes. No tenim cap notícia de les condicions d’habitatge dels 
treballadors de la cantera en aquell moment. On vivien? Anaven i venien cada dia de 
Molins o de Sant Feliu o de Sant Just fins a l’explotació? 

Durant la guerra de 1936-1939 es va crear un comitè de control obrer de la CNT/UGT. 
La fàbrica va ser considerada com una indústria de guerra per garantir la fabricació de 
ciment per a les fortificacions. La fi de la guerra va portar el retorn dels propietaris de 
LACSA i el consell d’administració va “fer fora” el Comitè que havia col·lectivitzat 
l’empresa. Se sap per comentaris orals que les autoritats del nou règim van “incorporar” 
en llocs directius de l’empresa càrrecs de la Falange, i pel que sembla també algun 
militar del bàndol guanyador. Hi ha constància d’acomiadament de treballadors que 
havien militat a la CNT, al PSUC, a l’ERC o a l’UGT aprofitant alguna petita protesta, o 
pintada a indrets de la fàbrica com lavabos, magatzems, forns, etc. Com a mínim un ex 
treballador de la Pedrera, Francisco Garcia Martin militant de la CNT,  va ser sotmès a 
un consell de guerra sumaríssim i afusellat al camp de la Bota (DDAA, 2016). Ignorem 
però on vivien o si existien habitatges de necessitat. 
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Un incident transcendental: l’atemptat de 1947. Entorn de l’any 1947, en un ambient 
de lluita armada contra el règim franquista i aprofitant la victòria dels aliats, un grup de 
maquis de la CNT, amb la cooperació demostrada d’algun antic treballador de LACSA, 
va protagonitzar un cop sonat. Un reduït grup de persones va assaltar el polvorí que hi 
havia a tocar de la pedrera, van lligar els vigilants jurats, van robar explosius, i van volar 
el polvorí.  

L’explosió es va sentir a quilòmetres de lluny. La policia va realitzar detencions, va 
confiscar part de la dinamita a un habitatge de Sant Just i un ex treballador, Josep Ibáñez 
i Martí, va ser sotmès a un Consell de Guerra que el condemnà a presó fins que anys 
més tard fou indultat amb motiu del Congrés Eucarístic4 (MALARET, 1997).  En tota la 
documentació d’aquest sumaríssim no es cita en cap moment la presència d’habitatges 
dels treballadors. 

Al llarg del 1950, amb les obres ja iniciades, l’empresa sol·licità el permís i pagà les 
taxes a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per aixecar una casa cuartel de la 
Guardia Civil per proporcionar habitatge a cinc guàrdies i a les seves famílies. És 
aquesta la primera notícia que tenim de la construcció de vivendes dins de l’espai 
industrial de la pedrera del Sanson. La sol·licitud va signada per l’apoderat de l’empresa, 
el Sr. Manuel Escrivà de Romaní i de Luxán, i els plànols van ser realitzats per Josep 
M. Alemany i Juvé que era arquitecte municipal de Sant Just Desvern, coneixedor dels 
directius de la LACSA i dels Escrivà de Romaní (Marquesos de Monistrol) propietaris de 
la Torre Blanca.  

L’arquitecte explica a la memòria les motivacions per aixecar la construcció “destinada 
a la custodia del polvorín, propiedad de dicha razón social”. No cal ser gaire espavilat 
per veure que aquesta construcció no deixa de ser una conseqüència de l’assalt al 
polvorí; de la mateixa manera, les autoritats governatives havien optat per emprar a la 
Guardia Civil per lluitar contra el maquis antifranquista, augmentant força les 
construccions de casernes en entorns rurals i de muntanya en aquells anys.   

Aquests cinc guàrdies civils i les seves famílies van ser els primers habitants oficials 
d’una incipient colònia Sanson. Ens queda el dubte de saber si ja hi havia abans 
guàrdies i les seves famílies vivint en condicions precàries en algun indret de la Pedrera 
però sembla que  no. La Caserna estava situada entre la cota 300 i 310, tenia el portal 
a migdia i era situada -en direcció a l’ermita i explanada de Santa Creu- a l’esquerra del 
camí que unia la cantera amb la carretera de Molins a Vallvidrera. 

Primeres notícies de la colònia i dels seus habitan ts. No hem trobat al fons de l’Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Llobregat cap expedient per tramitar la concessió d’una 
llicència d’obres relacionada amb una construcció d’habitatges. Ara mateix només 
disposem del testimoni de Teresa i Amparo Porcar, que expliquen que el seu oncle 
patern (Juan Porcar Porcar) treballava a la pedrera abans de l’any 1955 i que el seu 
familiar, com altres treballadors, s’havia construït una barraca en aquell indret. Per la 
seva part, en Lucas afirma que inicialment s’aprofitaven coves: “(···) tota aquesta gent 
van viure la majoria en coves, i després davant de les coves es feia la façana d’una casa 
que encara n’hi ha alguna”. 

No serà fins l’any 1955 (pàgines 261 i 262) que al Padró d’Habitants hi trobem 
empadronades al lloc Afueras (Canteras Sanson) tot un conjunt de persones conformat 
per quaranta tres persones (de les quals 10 eren menors) i on s’identifiquen deu famílies 
(una d’elles podria ser la d’un Guardia Civil) i que podrien viure en nou habitatges de la 

                                                           

4
 Més informació al “Sumaríssim” 036127/IV47 (Procediment judicial militar) 
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Colònia i a la Caserna. Cal comptar que també poden haver-hi persones no 
empadronades. El padró no deixa clar si vivien en nous habitatges i no parla en cap 
moment de la Colònia Obrera. 

Gràcies a aquesta informació present al Padró podem establir ja un perfil inicial 
d’aquesta població: 

- Eren poblacions majoritàriament arribades des d’altres punts de l’estat espanyol5 
amb caps de família nascuts al primer quart de segle i categoritzats 
professionalment com a Obrero fabril.  

Caldrà esperar a l’any següent, el 1956, per trobar les primeres evidències documentals 
i gràfiques de l’existència de la colònia: el Mapa de la Parròquia de Santa Creu d’Olorda  
publicat essent ecònom Mossèn Trinitat Prat.  Al mapa, per sota de la cota 300, 
apareixen clarament quatre punts de construcció i la llegenda Colonia Obrera a tocar 
una altra  llegenda que diu Escuela. Les casetes s’aixecaven a la dreta de la pista que 
anava de la pedrera a l’esplanada de Santa Creu on hi ha l’ermita, a uns 400 o 500 
metres  enllà de la caserna de la Guardia Civil.  

La cartografia esmentada rep una altra prova a favor amb el Vol Històric de 1956. En 
base a tot plegat pensem que les famílies empadronades l’any 1955 al lloc de Santa 
Creu d’Olorda ja residien a la colònia. De la mateixa manera, i gràcies a aquesta 
fotografia, podem descriure ja els primers elements que conformaren la colònia: les 
cases de Baix (situades més a prop de l’esplanada) amb set edificacions exemptes 
(creades per contenir dues famílies a cadascuna), la casa de l’Encarregat i l’Escola.  

Allà hi vivien els treballadors de la pedrera (només homes) i les seves famílies. Els 
records de la Teresa i l’Amparo Porcar ens permeten saber que primer venien els homes 
i quan aconseguien l’habitatge cridaven la família. Al 1955 el pare de les germanes 
Porcar encara no havia arribat a la colònia, però ja hi era el seu oncle que gaudiria d’un 
habitatge (ell, la seva dona i la seva filla ja apareixen al Padró de 1955) 

Amb l’arribada de la dècada dels seixantes veiem com la colònia concreta la seva 
configuració definitiva. Efectivament, la fotografia del Vol Històric de 1961 ens permet 
identificar la resta d’elements que configurarà l’estructura final de la Colònia: les cases 
de Dalt, l’edifici que constituïa l’economat i el Centre Social, les cases de l’entrada i els 
horts (Fig. 1) 

A part de la presència d’aquestes infraestructures, els habitants de la colònia gaudien 
de cert tipus de serveis (a part dels formatius també hi havia atenció sanitària) o de la 
possibilitat d’accedir a cert tipus d’aprovisionaments (directament a l’economat o a 
través de comerciants que es desplaçaven fins a la colònia)  

Amb tot això, el poblat de la Colònia Sanson s’estendrà al llarg dels anys 60’s i 70’s com 
una entitat pseudo - autàrquica on tots els elements que nodreixen qualsevol proposta 
poblacional moderna estaven presents: 

- La autoritat governativa representada per la Caserna de la Guàrdia Civil, la 
ideològica en mans dels representants religiosos, la formativa amb la presència de 
l’Escola i les docents, l’ordre intern / empresarial amb la situació de l’encarregat i la seva 

                                                           

5
 Pel que fa a la procedència de les persones vuit son d’Albacete, vuit d’Almeria (sis de Laujar d’Andarax),  dos de 

Granada, dos de Múrcia, dos de Castelló, dos de Ribarroja (Tarragona), un de Saragossa, un de Ciutat Reial, un de 
Navarra, un de Cadis, un de Badajoz, un de Conca, un de Guadalajara i una quarta part son canalla petita que ja ha 
nascut a la província de Barcelona. 
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família de manera destacada, el centre social com a centre de socialització i els espais 
de treball a tocar dels espais domèstics.  

En paraules d’un dels seus habitants (Lucas), i d’una manera nominal, l’autoritat de les 
cases era exercida pel Sr. Pepe o més bé per un triumvirat, com als antics pobles, on 
l’ordre estava en mans del mestre, que en aquest cas era la germana del director de la 
fàbrica la Sra. Marina Arteaga, el capella que era mossèn Ignasi Armengou, després 
mossèn Trinitat, i el tercer era el cap de la Guàrdia Civil. També recorda al Sr. Francisco 
que exercia d’encarregat conjuntament amb el Sr.  Ramírez.  

Viure a la colònia al llarg dels anys 60 i 70’s. Centrem-nos ara en la descripció física 
de la colònia i en el relat de la vida dels seus habitants. El nucli principal es localitzava 
a la dreta del camí que menava de la pedrera a l’esplanada. En primer lloc es 
localitzaven dues cases (arquitectònicament diferents a la resta) per després, a través 
de diferents camins, accedir a la plataforma superior (cases de Dalt) on es localitzaven 
tres cases amb els seus jardins, documentats per primera vegada al Vol Històric de 1961 
(Fig. 2).  

A una cota inferior es localitzen les cases de Baix (Fig. 3) conformades per un nucli de 
dos (documentades per primera vegada al 1961) i les set cases que conformaren el nucli 
/ carrer inicial de la colònia (1956). A la seva esquerra, darrera dels horts, i en una posició 
aïllada / destacada es trobava la Casa de l’Encarregat (documentada ja al vol del 1956). 

Des de l’extrem nord del carrer de les cases de Baix, s’accedia a l’edifici que constituïa 
l’Economat / Centre Social on també hi havia habitatges. (Fig. 4) 

A l’esquerra del camí principal, a una terrassa artificial a la que s’accedia al llarg d’unes 
escales de ciment, es localitzava l’Escola i habitatge de la mestra.  

A les cases s’hi arribava travessant  el portalillo, que era l’entrada porxada amb dos 
accessos (un per a cada família). La colònia va arribar a tenir  vint-i-dos cases, i a cada 
casa hi havien quatre o cinc persones de mitjana. Tenien un menjador i tres habitacions 
com a màxim, “però una cosa petita” (diu la Teresa), disposaven de llum, aigua corrent, 
xemeneia i llar de foc també. A la seva mare, que venia de pagès, li va sorprendre molt 
tenir accés a aigua o llum i poder anar a un W.C. i al lavabo amb certa privacitat. 

Totes tenien jardí i hortet. La Teresa Porcar recorda que eren sobretot les dones les que 
es dedicaven a cuidar aquests jardins, ella recorda amb molt bon record “un roser 
preciós, preciós”. Per contra, els homes s’encarregaven de les feines als horts que, 
evidentment, eren una aportació destacada d’aliments frescos. 

L’antiga església parroquial i rectoria de Santa Creu d’Olorda –al capdamunt de 
l’esplanada i tocant a la carretera- era l’església de referència a on anaven a missa de 
diumenge els habitants de la Colònia Sanson. Els rectors de la parròquia van ser en 
aquests anys Ignasi Armengou i després mossèn Trinitat. Allà es batejaven, feien la 
comunió, la confirmació i els casaments.  

En una ocasió la confirmació va ser molt divertida. En Lucas recorda que va vindré un 
bisbe francès i van agafar els nens i nenes no l’edat que tocava per fer la confirmació 
religiosa sinó dos o tres anys per davant i dos o tres anys per darrera. 

Pel que fa a les fiestas de guardar i el lleure els veïns i veïnes de la Colònia Sanson 
celebraven totes les diades com podien ser el Dia de la Palma (Diumenge de Rams per 
Setmana Santa), un dia que pujava un Via Crucis fins a la Creu, la missa del Gall i altres 
molt populars com l’aplec de Sant Creu, la revetlla de Sant Joan, etc.   
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Les germanes Porcar recorden que el 12 d’octubre, festivitat de la Verge del Pilar i Dia 
de la Hispanitat (o Dia de la Raza) anaven tots plegats a la Caserna per celebrar la 
festivitat (homenatge a la bandera, etc.) De la mateixa manera, però de manera confusa 
pel que respecta a la quantitat de vegades, recorden que la festivitat del 18 de juliol 
(quan es celebrava el alzamiento nacional) anaven a la platja (a Castelldefels) una bona 
colla a sobre d’un camió. 

L’esplanada de Santa Creu era el gran espai de jocs dels nens i nenes de la Colònia; 
allà es on els nens bàsicament passaven l’estona jugant a futbol. Ara l’espai es ocupat 
pel merendero, els aparcaments i les barbacoes, un espai i uns canvis que provoquen 
un xoc amb al passat dels antics veïns, una gran transformació pels que hi van viure “jo 
pujo però no vull mirar merenderos, aquestes coses, així, marxes”. En Lucas recorda 
que jugaven “a futbol inclús amb els ametllers”. Els nois eren bons jugant a futbol i en 
alguna temporada –els testimonis no recorden l’any exacte- a l’equip de futbol del Sant 
Feliu “la majoria eren  de la Creu”. 

Com ja hem dit, la colònia tenia una escola on s’aplegaven de manera indistinta nenes 
i nens de diferents edats. Els testimonis recorden una mestra navarresa que ells 
anomenaven la señorita Juanita (Juana Arteaga Larumbe) que donaria classes als anys 
seixanta. Pel que sabem, aquesta mestra era germana d’un dels directius de l’empresa 
i vivia a una caseta annexa a l’edifici de l’escola. 

A un expedient de 1971 (998/1971) es fa referència al nomenament provisional d’una 
mestra pel Patronato Escuela Mixta Santa Cruz de Olorde de LACSA . El 20 de setembre 
de 1971, José Maria Arteaga Larumbe, en qualitat de President del Patronato Escolar 
de la Empresa LACSA, Escuela Mixta de las Canteras de San Feliu de Llobregat 
exposava que, havent causat baixa la mestra titular al finalitzar el curs anterior, 
proposaven al Delegat Provincial de Enseñanza Primaria, del Ministerio de Educación y 
Ciencia de Barcelona que, d’acord amb el Reglament aprovat pel Ministerio de 
Educación y Ciencia el 28/1/1970,  el nomenament, amb caràcter interí, de la mestra 
nacional Sra. Gregoria Ubeda Rodrigo.  

El 7 d’octubre el Delegat Provincial, a una notificació adreçada a una Junta Municipal de 
Enseñanza Primaria de las Canteras (S. Feliu de Llobregat), validava el nomenament 
citant a la mestra a signar contracte a la delegació situada a Barcelona. De la 
documentació sol·licitada s’entén que el pagament de la mestra (unes 8.700 pessetes 
mensuals i amb 14 pagues) corria a càrrec del Ministerio. 

Un segon document que ens permet aprofundir una mica més en el funcionament de 
l’escola es un expedient de l’any 1973 conservat també a l’Arxiu Comarcal. Aquest fa 
referència alumnes de las viviendas situadas en la cantera de Sta. Cruz de Olorde, que 
han de cursar estudis a Sant Feliu. En dues cartes enviades per per José M. Arteaga i 
registrades a l’Ajuntament el 16 de gener i el 9 de febrer de l’any 1973 es comunica que 
d’acord amb les indicacions verbals els hi fan arribar les dades dels 14 nens i les 13 
nenes que, d’acord al pla d’ensenyament bàsic, deuen seguir els seus estudis a Sant 
Feliu durant el curs 1973-1974.  

L’empresa es compromet a fer-se càrrec de les despeses ocasionades pel transport diari 
d’aquests vint-i-tres escolars des dels seus habitatges, situats a la cantera de Santa 
Creu d’Olorda, fins al punt que es determini de Sant Feliu. Es demana també de quina 
manera es podrà resoldre el tema de la manutenció d’aquests nens i nenes.  

La Teresa Porcar va ser una dels 23 escolars inclosos a la llista que van haver de fer el 
curs escolar baixant en autocar fins a Sant Feliu el curs 1973-1974. Va començar 
estudiant als Padres, (Col·legi Verge de la Salut) i va continuar a l’Institut de Batxillerat 
Olorda. Finalment a principis del curs 1974-75 la família Porcar va optar per marxar de 
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la Colònia Sanson i els motius per marxar van ser bàsicament l’educació de les seves 
dues filles i que el seu pare no tenia cotxe. Si eres noi tenies l’oportunitat de entrar a 
treballar a la fàbrica, si volies, però les famílies com la de les germanes Porcar, que no 
tenien fills mascles, a la curta els hi tocava baixar doncs les noies no tenien lloc a la 
cantera ni a la fàbrica.  

Va ser un moment trist per molts pares que procedien d’ambient rurals i havien viscut 
sempre al camp envoltats de natura marxar de Santa Creu. A Sant Feliu van establir-se 
majoritàriament als barris de la Salut i de Can Calders on hi havia oferta d’habitatge en 
aquells anys.  Cal dir que els pares no perdien el lloc de treball a la cimentera pel fet de 
marxar i deixar l’habitatge de la Colònia. Un autocar propietat de l’empresa que sortia 
de Sant Just i  de Molins els portava fins a Santa Creu, anava fent parades. A Sant Just 
Desvern per exemple en feia dues o tres.  

L’assimilació a la colònia assegurava també una atenció sanitària bàsica. Recorden els 
entrevistats que per rebre tractament sanitari calia desplaçar-se fins a Vallvidrera, a casa 
del Dr. Baixelles. Per aquest desplaçament la fàbrica posava un transport que 
anomenaven la Rubia, un vehicle de fusta que els dimecres –comenta en Lucas- portava 
a qui volia fins la consulta mèdica. El metge sembla que visitava a un soterrani doncs 
calia baixar unes escales. A una hora convinguda tornava la Rubia per recollir a totes 
les persones que s’havien desplaçat des de la Colònia Sanson. Si algú tenia necessitat 
d’anar algun altre dia al metge ho havia de fer pels seus propis medis, que sovint volia 
dir anar a peu fins a Vallvidrera.  

Sembla que el Dr. Cahué (reputat dentista de Sant Feliu de Llobregat i a la vegada espòs 
de la poetessa Joana Raspall) també acudia -acompanyat per una de les seves filles- a 
la Colònia Sanson a visitar algun malalt, segons manifestà la seva filla a la taula rodona 
de la Setmana del Patrimoni de 2016.  

Per aconseguir els proveïments necessaris del dia a dia la colònia disposava d’un petit 
economat (situat a l’edifici a tocar de l’esplanada) on hi venien tota mena d’aliments 
envasats i també el pa del dia i la fruita fresca.  També pujaven diversos proveïdors per 
abastir els habitants de la Colònia. El Sr. José n’era un que  “amb un fardo” pujava des 
de Molins de Rei subministrava roba: bates de senyora i cosetes així doncs era evident 
que des d’allà dalt no podien baixar a comprar sempre que volien.   

L’empresa LACSA també proporcionava un autocar, utilitzat majoritàriament per les 
dones, que durant els anys seixanta les portava cada dissabte pel mati a Molins de Rei 
a comprar. Anys més tard l’autocar anava a Sant Feliu. 

La Teresa Porcar recorda que, quan ja tenien 12 i 13 anys, baixaven des de dalt a Santa 
Creu caminant pels camins de muntanya fins a Sant Feliu. Una opció era baixar passant 
per la masia de  Can Furriol i la segona opció era enfilar cap a la caserna de la Guardia 
Civil i tirar avall per la baixada aquella i creuar el barranc de les Grasses. Una vegada a 
la ciutat anaven a comprar al centre productes com elements de papereria i material 
escolar o bé anaven al cinema.  

Primers canvis i transformacions. L’augment de producció de la fàbrica, als anys 
seixanta, va comportar una incipient protesta veïnal a Sant Just Desvern que s’anà 
consolidant dia rere dia, fins que l’1 de març de 1964 es va reclamar, des de Sant Just, 
l’establiment de filtres de captació de pols. La Ley de Asociaciones de desembre de 
1964 va permetre l’existència de l’Asociación de Vecinos San Justo Desvern que va 
organitzar ràpidament una campanya en contra dels fums i la pol·lució de la fàbrica.  

Amb tot això la direcció decideix traslladar les seves instal·lacions al peu del puig, a 
tocar de la caserna i la colònia. En funció d’això van redactar, el 1964, un voluminós 
projecte d’obres que avui es conserva al fons municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu 
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(ACBLL) que havia de fer possible instal·lar una nova factoria a peu de pedrera, al terme 
de Sant Feliu de Llobregat. 

La pressió contra l’empresa a Sant Just continuava i l’abril de 1965 es van adreçar al 
seu Ajuntament 43 instàncies de 43 veïns que protestaven contra les molèsties del fum 
i la pols procedents de la fàbrica Sanson i que volien influir en la decisió que havia de 
prendre la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Barcelona sobre l’expedient de 
qualificació d’activitats que havia d’emetre.   

Per un altre cantó, tot i les queixes que el projecte aixecà entre la societat civil i els veïns 
de Sant Feliu, la nova factoria entra en funcionament a finals del 1967 i poc després 
aconseguia arribar a una producció de 350.000 tones. l’any. D’aquesta manera les 
instal·lacions de Sant Just van anar-se abandonant progressivament. 

Serà en aquests anys, finals del seixanta, que amb l’arribada de nous treballadors a les 
instal·lacions situades a can Marc, la colònia obrera arribarà al percentatge d’ocupació 
més alt. Les germanes Porcar estimen que entre els diferents nuclis (casetes de la 
colònia, la caserna de la Guàrdia Civil, la mestra i la seva família, les persones que vivien 
a l’edifici de l’economat i les famílies que vivien al costat de l’Església) en els bons temps 
podrien arribar a viure allà més de dues centes persones. 

També veiem que famílies que feia anys hi vivien van començar a cercar altres 
habitatges perquè els fills es feien grans i ja no podien seguir estudiant a l’Escola de la 
Colònia. Va ser el cas d’en Lucas, que ens explicava que va baixar a Sant Feliu de 
Llobregat l’any 1969 per què ell volia seguir estudiant passats els 14 anys. Continuà 
pujant molt sovint a la Colònia doncs en allà hi tenia el seu cercle de coneguts. 

La direcció de l’empresa es planteja l’any 1972  la construcció d’un bloc de tres plantes 
i 15 pisos projectat pel Dr. arquitecte Ignacio M. Serra Godai, que es volia situar just a 
l’entrada en el lloc que hi havia les oficines i la barrera. El representat de l’empresa el 
Sr. José Valero Feliu va aconseguir el permís inicial de la Comissió Municipal Permanent 
de l’Ajuntament de Sant Feliu amb l’advertiment del secretari que la nova construcció no 
es podia realitzar per no existir el corresponent Pla Parcial. El propi governador civil  a 
fi d’any va interposar un recurs contenciós administratiu contra aquesta llicència. El cas 
arribà als tribunals de justícia i el 29 de gener de 1973 van dictar sentència desfavorable 
als interessos de la cimentera. El bloc no es va construir. No sabem quins eren els 
motius per la construcció d’aquest bloc, ens preguntem si hi havia la pretensió de 
traslladar els treballadors que tenien habitatges a la Colònia Obrera cap a aquest nou 
emplaçament -les extraccions havien augmentat i les voladures cada vegada eren més 
properes a les casetes- o simplement volien proporcionar habitatges a nous treballadors. 
Es un tema que de moment resta pendent.  

L’any 1978 una càrrega de dinamita mal col·locada, de les que utilitza la pedrera per 
extreure'n la roca va fer saltar pels aires la creu del cim del Puig d’Olorda6. Aquest és 
un senyal d’alarma, i una prova de l’avenç de la cantera cap a la Colònia Sanson.  

De l’anàlisi de la poca documentació i sobretot de l’estudi de les quatre imatges dels 
vols històrics podem considerar que durant els any setanta la Colònia visqué una etapa 
de normalitat, i de funcionament normal amb una ocupació dels habitatges que sembla 

                                                           

6
 El 19 de setembre de 1982, a l’església de Santa Creu, Mossèn Ignasi Armengou va  inaugurar una creu 

de terme a la sortida de l'església  "esperant que la companyia de ciment SANSON la torni a col·locar al 
Puig d'Olorda".  
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total. Hi va haver els canvis de veïns i veïnes per motiu de trasllat de residència, però 
en cap moment es detectat cap enderroc d’habitatges.  

Al març de l’any 1981 la societat santfeliuenca va trobar-se, arran d’una portada de la 
revista Va i Ve, amb la problemàtica que suposaria, per la qualitat de l’aire, que en un 
futur les cimenteres empressin el carbó en substitució del fuel - oil. El catedràtic de 
geologia Ramon Vaquer (Vaquer, 1981) publicava un extens article a l’interior parlant 
dels perills que suposava la cocció de carbó a les cimenteres; l’afectació per Sant Feliu 
al tenir la cimentera Sanson al seu terme era evident.  

Per altra banda sabem, per la fotografia aèria de 1981, que aquell any la Colònia Obrera 
tenia una salut excel·lent i conservava la totalitat de les dotze casetes agrupades en el 
carrer de Baix i de Dalt, l’edifici escolar, els edificis situats a les entrades i la Caserna de 
la Guardia Civil. Si que s’observa que a tocar de l’edifici escolar l’empresa LACSA ha 
obert unes pistes per extreure pedra de la Cantera que són molt propera a l’escola. 
Aquest fet ens posa sobre la pista que les extraccions a la pedrera s’han apropat força 
a l’edifici escolar i a la Colònia. Es la primera vegada que observem aquesta activitat 
extractiva més a prop del nucli habitat.  

Primers enderrocaments.  A través de la fotografia procedent del Vol Històric de 1983 
podem observar com el procés d’enderrocament de la colònia s’ha iniciat. De manera 
més concreta observem que la primera edificació enrunada ha estat la Casa del 
l’Encarregat a la vegada que tres cases del carrer de Baix i així només resten dempeus 
nou. 

Encara resta dret l’edifici de l’escola situat a la banda esquerra de la pista d’accés a 
l’esplanada de Santa Creu, la caserna de la Guardia Civil i les construccions annexes 
etc. La imatge permet veure que les extraccions a la pedrera han avançat pel cantó del 
cim del puig d’Olorda, on hi havia la Creu. 

Pel motiu que fos l’empresa va iniciar en aquest moment el desmantellament d’aquesta 
Colònia Obrera.  Quan en el decurs de la taula rodona de la Setmana del Patrimoni en 
Marc Rius, demanà “¿Com es que van caure les cases aquestes?” La resposta va ser 
categòrica per part dels antics veïns i veïnes: “No, no van caure.” Això certificava el fet 
de que formava part d’un pla planificat per part de LACSA, la propietària dels terrenys.  

La premsa escrita i la memòria oral dels testimonis ens parlen d’un augment de les 
voladures. Aquestes voladures tindran un efecte nociu tant en la vida diària de la colònia 
com d’altres elements cultural presents als entorns. De manera més concreta, i davant 
del risc de desaparició, entre el 19 d’agost i 13 de setembre de 1985 es va procedir a 
excavar el jaciment ibèric present al cim del Puig d’Olorda (Granados, 1985).  

Per un altre cantó, la revista Va i Ve esmenta la reunió que l’any 1986 va tenir Mossèn 
Armengou al Club Social de la Sanson amb el directiu Ferran Gaminde Cortejarena per 
reposar la Creu al cim del Puig d’Olorda tal com estava des de l’any 19677. Aquesta 
reposició es va fer efectiva al 1991. 

A la vista de les imatges del Vol Històric de l’any 1989 podem observar que encara  
restaven en peu set casetes, dos menys que al 1983. Gràcies a les imatges del Vol 
Històric de 1994 podem veure que ja han estat enderrocades 4 cases del carrer de Dalt 
i dues del carrer de Baix i l’edifici de l’Escola, amb l’habitatge annex de la mestra (Fig. 
5)   

                                                           

7 Informació apareguda al retall informatiu titulat Informacions positives sobre la Creu del Baix Llobregat 
apareguda a la plana 10 del 01 d’agost de 1986.  
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La nit del diumenge 10 d’abril de l’any 1994 va iniciar-se un incendi que va cremar 30 
hectàrees i que va posar en perill el dipòsit de gas de la fàbrica de ciment, es possible 
que aquest fet poses en perill els habitants de la Colònia. Van caldre molts efectius per 
apagar el foc i es va témer en un moment donat per les instal·lacions de la fàbrica. Es 
possible que aquest fet també fes posar al damunt de la taula el perill que tenien els 
habitants de la colònia. El bosc havia anat creixent i estenent-se a Collserola i camps de 
conreu abandonats, vinyes convertides en bosc i camins perduts, feien que a meitat dels 
noranta el foc fos un perill afegit pels homes i dones de la Colònia Sanson.  

A l’any 1996 el Parc de Collserola realitzarà una important actuació la primera en 
terrenys de la LACSA, que té com a finalitat restituir i dignificar l’antiga pedrera de 
pissarres negres de Santa Creu d’Olorda com a zona humida per tal de  potenciar el seu 
ús com a reserva ornitològica. L’espai va ser batejat com la Pedrera dels Ocells i es va 
inaugurar el  7 de desembre de 1996 amb la col·laboració de la empresa propietària de 
la fàbrica Cementos Sanson. Bufaven uns nous aires, i el camí cap a la restitució de les 
pedreres havia començat.  

El final . La clausura de l’explotació, combinat amb les actuacions del Parc de Collserola 
implicarà l’enderrocament definitiu de totes les edificacions vinculades a la Colònia 
Obrera o la pedrera. Caldrà esperar uns anys per veure la seva desaparició que va tenir 
lloc quan a principis del segle XXI quan l’empresa mexicana CEMEX era la propietària 
de l’empresa i van signar-se uns acords amb el Consorci del Parc de Collserola que 
permetien, entre d’altres, els enderrocs del Club Social de treballadors i el conjunt 
d’habitatges de la Colònia Sanson8. 

En l’actualitat és l’empresa Cementos Molins, S.A. la nova propietària de la històrica 
cimentera que manté aturada i fora de servei.  

4. CONCLUSIÓ 

A dia d’avui, setembre de 2018, res no queda dempeus d’aquella colònia; res, 
pràcticament res, recorda aquella experiència d’un grup de treballadors de la LACSA i 
de les seves famílies. En poc més de vint anys ha desaparegut el rastre (físic però també 
històric i vivencial) del que va ser una experiència única en la història dels sistemes i 
processos de treball en època contemporània a Sant Feliu de Llobregat (Fig. 6 i 7) 

La terciarització de la societat ha convertit la muntanya de Sant Feliu en un espai de 
lleure amb una presència alta (i conflictiva) de població que gaudeix de noves formes de 
relació amb el seu entorn “natural / protegit”. La conversió d’aquests espais en el jardinet 
del darrera de les nostres poblacions (urbanitzades, industrialitzades, sorolloses) ha 
transformat profundament el concepte i l’ús que en fem d’elles. I tot això no incorpora al 
seu fons el record i memòria dels temps immediatament anteriors.  

En una escala superior, això implica també l’oblit de formes de relació i d’actuació d’una 
classe (l’obrera) que sembla en procés ineludible de dissolució o de les formes 
immediatament anteriors (camperolat, jornalers). 

Per a la nostra sort, encara podem gratar a sobre de la terra i extreure’n unes dades 
escadusseres (records personals, fotografies, expedients als arxius, articles de premsa, 
etc.) que ens permeten establir un petit fil de memòria del que podem tibar per escriure 
i contar una narració entretallada, amb més ombres que llums, que vol recordar la 
MEMÒRIA d’aquelles i aquells colons. 

 

                                                           

8 https://www.parcnaturalcollserola.cat/enderroc-dedificacions-de-la-pedrera-del-puig-dolorda-antiga/ 
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6 APARTAT GRÀFIC 

 

Figura 1. Principals elements de la Colònia Sanson sobre una imatge del Vol Històric de 1974:1 Centre 
Social, 2 Casa de l’Encarregat, 3 Cases de Baix, 4 Cases de Dalt, 5 Escola, 6 Cases de l’entrada. 

 

Figura 2. Grup d’adults i nens davant dels Cases de Dalt (Anys 60’s, autor desconegut, col·lecció privada 
de la família Porcar Aparici) 

 



15 

 

 

Figura 3. Grup de nens davant les Cases de Baix (Anys 60’s, autor desconegut, col·lecció privada de la 
família Porcar Aparici) 

 

 

Figura  1. Imatge de l’esplanada de la Santa Creu amb l’edifici del Centre Social / Economat (Anys 60’s, 
Autor desconegut, cedida per Jordi Alemany Olivella Col·lecció Abans FEL83_89-1995 – ACBL) 
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Figura 2. Imatge de la primera fase d’enderrocament de la Colònia Sanson sobre fotografia del Vol 
Històric de 1992 (ja havien desaparegut cinc cases, la Casa de l’Encarregat i l’Escola) 

 

Figura 3. Detall de l’estat  actual de la terrassa on es situaven les Cases de Dalt (setembre, 2018 Autor 
Marc Rius) 
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Figura 4. Ortofotomapa, 2015 (GeoPortal AMB) que  mostra la desaparició total de les evidències de la 
Colònia Sanson. 

 


