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Bursa: Entre l'Orient i l'Occident 
La ciutat de Bursa es situa al nord oest de Turquia i s’estén des de 

la vessant nord del Mont Uludag cap al mar Màrmara. Primera capital 

del imperi otomà, Bursa esdevé un punt estratègic en la ruta de la 

seda, convertint-se en la porta d'entrada a Europa en aquest camí 

històric. Si bé al inici la ciutat es va bolcar en la producció de 

seda gràcies a la seva terra fèrtil, la concurrència en el mon tèxtil 

i la industrialització de la ciutat, han fet que la principal 

activitat econòmica sigui la de la industria automobilística. Avui en 

dia, sent la ciutat més industrialitzada del país, Bursa s’estén cap a 

les ciutats mes properes, al llarg de les carreteres i cap a la plana 

de Nulifer. 

La industria de la seda 
Bursa neix en forma de ciutat introvertida, emmurallada, i no es fins 

al període otomà que s’obre cap al paisatge, quan comencen a aparèixer 

uns conjunts arquitectònics encarregats per cada un dels sultans, 

anomenats Külliye, que s’organitzen al voltant de una mesquita. 

Aquests conjunts que inclouen hospitals, escoles religioses, menjadors 

socials, etc. Es converteixen en centres repartits per tota la ciutat.  

A partir del segle XIX, amb la intenció de fer reviure la industria de 

la seda, apareixen un conjunt de deu fàbriques modernes de seda, a la 

falda de la muntanya, al llarg del carrer Demirkapi, formant un eix 

important d’est a oest entre el Mont Uludag i la ciutat vella. 

Aquestes fàbriques es converteixen en el seu torn en els centres dels 

barris, donant vida a la part mes alta de la ciutat. Tot i això, les 

noves concurrències mundials, van fer que l’activitat d’aquestes 

fàbriques entressin en declivi i acabessin tancant, deixant així a la 

població sense els seus centres d’activitat econòmica i veient com 

desapareixen els múltiples oficis lligats a la industria de la seda. 

Avui en dia, molt poques s’han reinventat i han anat quedant 

abandonades sense ser rehabilitades.        

Muradiye: entre la muntanya i la plana 
El projecte buscar rehabilitar i revifar una d’aquestes deu fàbriques, 

la que es situa al inici d’aquest eix est-oest sobre el carrer 



Demirkapi. En el barri de Muradiye, a uns 200 metres d’alçada, la 

fàbrica Dogan Yilmazipek Ipek Fabrikasi compartia protagonisme amb el 

Külliye situat a la part baixa del barri. Amb el tancament i posterior 

degradació d’aquesta fabrica, es perd un referent a Muradiye i molts 

dels veïns es troben sense feina, veient-se obligats a renunciar a la 

possibilitat de viure en el lloc on treballen. El projecte busca 

invertir la tendència de creixement actual i dinamitzar la part alta 

de la ciutat. Aquest objectiu passa per entendre la situació social, 

econòmica i cultural del barri.  

A la part mes alta del barri, els carrers es converteixen en escales 

exteriors, Muradiye destaca per la seva accidentada topografia. La 

resta de carrers molt sovint amb pendents superiors al 20%, limiten la 

connexió entre les diferents zones del barri. Per culpa de una manca 

d'urbanització en un teixit degradat, molts carrers son el resultat de 

camins oberts per els propis veïns i d’altres queden interromputs per 

els desnivells existents. Fent un estudi de les discontinuïtats 

verticals i horitzontals, es busca endreçar aquesta malla de carrers i 

facilitar l'accés i els desplaçaments quotidians entre les cases i els 

equipaments. Per tal de poder rehabilitar i reactivar la fàbrica cal, 

a més de un nou us adaptat al barri i a les tendències actuals, 

solucionar aquest problema de connexió viaria.  

La fàbrica esta composada de cinc edificis, un d’ells avui en dia 

encara en us, on sobreviu una petita empresa tèxtil. Així, es decideix 

mantenir aquest edifici de formigó armat i el mes simbòlic de tots, 

d’estructura de fàbrica que conserva una xemeneia. En el cas del 

primer, s’opta per una rehabilitació total i en el del edifici de 

maons, per una intervenció mínima per tal de deixar-lo com a vestigi.    

Un nou perfil del barri 
El programa proposa englobar tant l’herència industrial del complex 

fabril com aportar nous atractius per als veïns del barri. Per un 

costat, un museu que recordi la història de la industria de la seda, 

amb demostracions de tècniques tradicionals i exposició de maquinàries 

i productes acabats, que sigui un atractiu per a tota la ciutat; una 

biblioteca i espai de galeria al servei del barri; i un institut 

tèxtil que complementi l’empresa existent, donant un futur als joves 

del i creant nous llocs de treball per als antics treballadors de la 

fàbrica.     

L’obra nova que completa l’emplaçament, es situa en el espai on 

s’enderroquen tres dels edificis existents, adaptant-se a la 

topografia i salvant el desnivell amb tres plantes esgraonades. La 

geometria de la coberta es la que s’encarrega d’adaptar el edifici al 

entorn, trencant la contundència del nou equipament. Una escala 

central es converteix en l’eix vertebrador del projecte connectant la 

part alta de la parcel·la amb el pati inferior i dividint l’edifici en 



dos, donant accés al museu i a la biblioteca. A l’obra rehabilitada es 

manté l’empresa tèxtil en planta baixa i planta soterrani i 

s’incorpora l’institut en P1, P2 i P3. 

El sistema estructural i constructiu 
A l’edifici nou s’opta per una estructura de fusta laminada, 

utilitzant elements acabats en fàbrica que permeten reduir el temps de 

construcció en obra així com controlar la seva qualitat, mides i 

acabats. La disposició de l'obra nova sobre el terreny parteix d'una 

quadricula bàsica de 2.5m * 2.5m, que es multiplica per tal d'obtenir 

espais de mides adequades a cada activitat. Aquesta estructura es 

repeteix en els dos eixos, alternant crugies amples (5m, 7.5m, 10m de 

llum) per a espais servits, amb crugies estretes (2.5m, 2.8m de llum) 

per a espais servidors. Les cobertes del edifici, responen a aquesta 

estructura, deixant a la vista la divisió d'espais. El cos central, 

apareix com una singularitat per trencar la quadricula del edifici i 

integrar-se amb l'entorn urbà. 

A l'obra rehabilitada, hi trobem una estructura de pilars i jàsseres 

de formigó armat amb forjats de llosa massissa. Tenint en compte el 

canvi d'us de l'edifici, és important comprovar l'actual estructura 

posant especial atenció en els pilars, les jàsseres i els forjats. En 

cas de necessitat de substitució dels forjats es proposa una xapa 

col·laborant que treballi conjuntament amb les jàsseres de formigó 

existents. L'escala i la coberta existents no compleixen amb la 

normativa actual amb el que és necessari substituir-los i adaptar-los 

al nou us i les noves exigències. 

 

El materials d’acabat 
Per al que fa als materials de l’obra nova, en façana es proposa una 

solució tradicional de maó de fàbrica, que en alguns casos es 

revesteix amb una capa bituminosa impermeable i en altres es deixa 

vist. Els acabats interiors combinen materials mes freds com el 

paviment de microciment o el revestiment mineral amb acabats més 

càlids com llistons de fusta verticals. En el cos central, els 

materials s’inverteixen i la pell exterior queda recoberta de llistons 

de fusta de pi. 

Al edifici rehabilitat, es busca recrear la imatge original i a la 

façana de maó existent se li afegeix una segona fulla d’obra de 

fàbrica i es revesteix per complet d’un enfoscat mineral. A l’interior 

es proposen les mateixes solucions que al edifici nou, adaptant-se als 

usos del edifici.  

Tant a l’obra nova com a la rehabilitada, la coberta proposada és 

inclinada, lleugera amb acabat de xapa de zinc sobre bigues de fusta. 

 
 



Dogan Yilmazipek, el nou cor de Muradiye 
Així doncs el projecte busca redibuixar el camí de la seda des de 

Muradiye, dinamitzant un dels barris mes alts al peu del Mont Uludag, 

entenent l'herència industrial de Bursa, el seu creixement i la seva 

situació actual. L'arquitectura i el programa proposats procuren 

respectar les característiques culturals i socials del barri i 

adaptar-se formalment al entorn paisatgístic.  

 


