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La colònia Llaudet rebrà el polígon industrial supramunicipal 
 
L’Incasòl ha comprat la colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses per instal·lar el 
nou sector d’activitats econòmiques del Ripollès. La zona consta d’unes deu hectàrees i el 
seu objectiu és cobrir la demanda de sòl industrial que hi ha a la comarca. D’altra banda, 
ja s’han començat les reunions per marcar un calendari de treball. 
 
Després de la polèmica per a la ubicació del nou polígon supramunicipal, el conseller en funcions 
de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal va anunciar que autoritzava la compra 
per part de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) de la colònia Llaudet. D’aquesta manera la 
Generalitat disposarà de deu hectàrees destinades a la nova zona industrial de la comarca del 
Ripollès, amb un sostre total de 43.800 m2. Aquests terrenys, ubicats entre Sant Joan de les 
Abadesses i Sant Pau de Seguries, ja està urbanitzat, és a dir, les noves empreses que s’hi 
instal·lin s’aprofitaran de les infraestructures que ja existeixen. La idea és aprofitar el sostre 
construït i, ben aviat, ja es podrà habilitar per a la instal·lació de les empreses.  
 
Aquesta adquisició suposa la compra de totes les naus de la fàbrica i d’altres edificis. Les 
edificacions construïdes recentment i que, per tant, estan en més bones condicions es podran 
habilitar en un curt període de temps. Aquestes naus sumen un total de 8.000 m2 i pot acollir una 
gran empresa o si es prefereix empreses més petites.  
 
Primeres reunions per perfilar el calendari 
Des del dilluns 23 d’octubre ja s’han mantingut reunions entre l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses i l’Institut Català del Sòl per encarrilar el calendari de treball que cal desenvolupar al 
sector industrial de la Colònia Llaudet. En aquesta reunió hi va participar el director de l’Incasòl, 
Emili Mas; l’alcalde de la població, Carles Bassagaña; la regidora d’Urbanisme, Elisabeth Regué; 
el president del Consell Comarcal, Miquel Sitjar i diferents tècnics. El calendari establert marca 
que d’ara a final d’any s’hauran de trobar empreses que ocupin la nau de 8.000 m2 i que abans 
que acabi el primer trimestre del 2007 ja estigui de nou en funcionament. Però no serà fins el 
2008 que es preveu el final de l’actuació. 
 
El futur de les famílies que encara hi viuen 
Actualment en alguns dels habitatges, construïts per als treballadors i la família propietària de la 
colònia, encara hi viuen persones. En un principi aquesta gent no haurà de patir, en cap moment 
s’ha parlat de fer-los fora de les seves cases; el contrari es vol que continuïn vivint a la zona. 
Però si se’ls ha avisat que en cas que algun motiu els aconsellés deixar de viure en aquesta 
colònia se’ls buscaria i trobaria alguna solució.  
Finalment cal destacar que l’Institut Català del Sòl ha dit als propietaris de la Colònia Llaudet que 
pretén mantenir la memòria història de la zona, a través d’un espai, amb accés al públic, on es 
reculli la seva història, el paper que ha obtingut per al desenvolupament i creixement de la 
comarca i de la indústria tèxtil. 
 


