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Vapor Sampere.   Fotoplà 1940/ Fotoplà actual/ Bing Maps

Per una banda tenim la ubicació a l’antic vapor Badia, la transformació es basa en la incorporació de la nova 
biblioteca municipal. Realment genera un nou centre d’activitat a la zona que amb el buidatge industrial havia 
passat a ser un carrer de pas per anar de l’estació de Renfe al centre de la ciutat. La transformació inclou nous 
edi�cis, tal com passa a la majoria dels casos. Però deixa una plaça vinculada a l’eix que fa d’atri del nou equipa-
ment.

Vapor de Folguera i Soler.   Fotoplà 1940/ Fotoplà actual/ Bing Maps 
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Això ha fet que se’n bene�ciés una altra intervenció propera: el vapor Sempere. Aquest vapor ha obert una botiga 
Abacus; amb tot, a l’entorn hi ha inclòs nombroses ofertes d’hoteleria, papereria...i algunes o�cines han decidit 
instal•lar-se en els baixos dels nous edificis de l’entorn.
Per últim, a l’altra banda de la Gran Via, el nou recinte Firal ha fet més propera a la ciutat tota la zona de l’altra 
banda’ de la Gran Via i la relació amb els antics vapors Badia i Sempere, en són bastant culpables. I tot plegat 
podem dir que representa un exemple del que vol dir transformar la ciutat, transcendir la pròpia intervenció local 
sobre un vapor, teixir sobre el que ja havia estat �lat.

ZONA SUD i ALTRES

En el cas del Vapor de Folguera i Soler la ciutat guanya un pas peatonal que ajuda a la connexió en el  centre en 
permetre el pas peatonal.  És una llàstima que no tingui altres actuacions del mateix caràcter aprop, quedant molt 
aïllada de la zona peatonal. 

El cas Buixeda Vell és un dels més recents. Representa la incorporació d’un important nombre d’habitatges en un 
entorn de baixa densitat. Els guanys en espai públic vénen representats per una plaça i un passeig. La decisió de 
mantenir un antic recinte de màquines de vapor en un dels extrems fa que la plaça quedi interrompuda i la 
connexió amb la intervenció veïna (gran Cotó) quedi més desdibuixada. En conjunt, els més bene�ciats de la 
intervenció són els nous inquilins que gaudeixen d’una posició privilegiada en un entorn cèntric i tranquil. Els 
guanys per a la ciutat penso que són més dubtosos. 

Ca l’Esmolet és un cas en què s’opta per donar a la ciutat un gran espai públic
mantenint una edi�cació de baixa densitat i, per tant, més adaptada a l’entorn

Al barri d’Hostafrancs queden dos nuclis industrials amb un valor 
històric,  la Fàbrica Llagortera-Sampere i la Fàbrica Baygual Llonch tots 
dos vapors ocupen una illa sencera. La resta de naus industrials són 
més modernes, però no per això les podem considerar menyspreables. 
Considerem que poden tenir gran valor per les seves grans llums i 
solidesa estructural.

En el cas del vapor Codina, tot i el gran canvi d’escala al perímetre de l’antic recinte, la seqüència de nous espais 
públics, la conservació de part de l’antic edi�ci, la proximitat a la gran Via i els canvis d’escala de la pròpia 
intervenció, fan que el conjunt sigui força equilibrat tot i que a la banda del carrer Tres Creus (nord) l’escala podria 
haver estat més mesurada.  

Una coincidència en les tres transforma-
cions és la decisió de mantenir part de 
l’edi�cació existent. Podem dir que són 
exemples on coincideix l’èxit amb la 
preservació patrimonial. tot i així, com 
hem dit anteriorment, pensem que la 
preservació podria haver estat més 
àmplia i no pensem que la densi�cació 
d’habitatges hagi estat proporcionada..
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JOAN BUSQUETS
“ la bona ciutat és la 
que hi pots caminar”
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TERRASSA. Ciutat germana

Urbanisme
El projecte vol tenir en compte totes les 
escales per aportar a la ciutat, seguint la idea 
que les coses canvien de mica en mica.

Sabadell, anàlisi i ordenació
L1. Transformació de l’indústria
L2. Estudi POUM
L3. Temps i espai en el projecte

 
Planimetria
L’Ordenació del  programa busca la compen-
etració de tots els usos. La multiplicitat 
d’espais, l’aparició de dobles altures i la 
permeabilitat de la planta baixa són els 
grans protagonistes. 
També es creen “caixes” per als usos més 
concrets que necessiten una arquitectura 
peculiar que els acompanyi.

L4. Zona. Edi�cis del voltant
L5. Planta baixa. Del carrer a la plaça
L6. Seccions. Evolució durant el carrer
L7. Planta Pati. Connexions i espais.
L8. Planta primera i segona. 
L9. Alçats. Relació amb el barri.

 
Construcció
Es busca donar una imatge industrial, pròpia 
del barri i la ciutat, però moderna. Tot i això 
també es vol cuidar la materialitat per fer 
agradable l’espai. 

L10. Secció fugada representativa
L11. Secció doble plaça amb detalls
L12. Secció doble plaça amb detalls

Estructures
L’estructura juga a favor de l’arquitectura.
La modulació va ser de gran importància en 
el moment d’organització de l’espai i de 
creació de buits. A més les petites llums 
simpli�quen els càlculs i ajuden a superar les 
exigències de foc.

L12. Terreny i fonamentació.
L13. Estructura metàl·lica

Instal·lacions
Les instal·lacions s’adapten a l’edi�ci. És 
dissenya un sistema centralitzat i unitari amb 
aportació d’energia renovable. Part de 
fotovoltaica, però sobretot amb un sistema 
de geotèrmia.

L15. Geotèrmia, terra radiant i fancoils. 
L16. Sanejament. Pluja i banys.
L17. Protecció contra el Foc
L18. La Llum en el projecte


