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ESTRATEGIA URBANA. ESPAI ASLAND-LAFARGE

INTRODUCCIÓ

Punt de reunió/Aparcament

Tipologia: Edifici de planta baixa +2

i coberta plana

Ús actual: Punt de trobada,

Infermeria i aparcament

Estructura: Formigó

Alçada: 10m

Superfície: 600m2
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Oficines i recepció

Tipologia: Edifici de planta baixa +1

i coberta plana

Ús actual: Oficines (on es realitza la

feina administrativa de la

fabrica)

Estructura: Formigó

Alçada: 7m

Superfície: 680m2

2

Taller de manteniment

Tipologia: Edifici de fabrica de bloc

de morter. Planta baixa +2 i

coberta plana

Ús actual: Manteniment i reparació

de    maquinària de la

fàbrica

Estructura: Formigó

Alçada: 13m

Superfície: 1350m2

3

Recepció/Magatzem calcària

Tipologia: Edifici opac de dos nivells

amb coberta plana

Ús actual: Recepció i

enmagatzematge de la

calcària extreta del turó

Estructura: Formigó

Alçada: 10m

Superfície: 870m2

4

Magatzem argila

Tipologia: Nau de grans llums  de

pell opaca d'una sola planta

Ús actual: Recepció i

enmagatzament d'argila

Estructura: Metàl.lica

Alçada: 12m

Superfície: 6830m2

5

Magatzem cru molt

Tipologia: Diposit opac de forma

circular amb sòcol

rectangular

Ús actual: Enmagatzematge del cru

un cop ha passat pel molí

Estructura: Formigó

Alçada: 35m

Superfície: 450m2

6

Magatzem/molí guix, cendra

Tipologia:Dipòsit opac de forma

circular amb sòcol

rectangular

Ús actual: Enmagatzematge de guix,

calcària i cendra abans

de la seva addició

Estructura: Formigó

Alçada: 20m

Superfície: 445m2

7

Magatzem coque molt

8

9

Tolva homogeneització

Tipologia: Nau de tres nivells de pell

opaca

Ús actual: Espai dedicat a la

homegenització del cru

Estructura: Formigó i metàl.lica

Alçada: 10m

Superfície: 300m2
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Caiguda clinker i centre control

Tipologia: Torre

Ús actual: Preescalfament del cru

de per a la seva posterior

cocció. Centre de control

(laboratori)

Estructura: Formigó i metal.lica

Alçada: 78m

Superfície: 1056m2

Molí de cru

Tipologia: Nau industrial de

diferents nivells conectada

interiorment mitjançant passeres

Ús actual: procés de molguda del

cru

Estructura: Formigó i metàl.lica

Alçada: 15m

Superfície: 567m2
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Tipologia:Dipòsit opac de forma

circular amb sòcol

rectangular

Ús actual: Enmagatzematge de

coque

Estructura: Formigó

Alçada: 20m

Superfície: 397m2

8

Magatzem fuel

Tipologia:Dipòsit opac de forma

circular amb sòcol

rectangular

Ús actual: en desús

Estructura: Formigó

Alçada: 25m

Superfície: 539m2
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Forn

Tipologia: Forn rotatori metalic

Ús actual: Coccio del cru per a

obtenir el clinker

Estructura: metal.lica

Alçada: 10m

Superfície: -

13

13

Refredament del clínker

Tipologia: Maquina  conectada als

altres elements del

sistema

Ús actual: Refredament del clínker

que surt del forn

Estructura: Formigó i metal.lica

Alçada: 10m

Superfície: -

14

14

Magatzem de clínker

Tipologia: Nau d'un nivell amb

coberta a 2 aigües

Ús actual: Mescla i

enmagatzematge del

clínker ja refredat i els

additius

Estructura: Formigó i metal.lica

Alçada: 12m

Superfície: 1506m2
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15

Silo clínker molt

Tipologia: Diposit circular

Ús actual: Enmagatzematge del

clínker provinent del

primer magatzem ja

triturat

Estructura: Formigó

Alçada: 47m

Superfície: 404m2

Refredadora clínker molt

Tipologia: Maquina  conectada als

altres elements del

sistema

Ús actual: Refredament del clínker

que surt del forn

Estructura: Formigó i metal.lica

Alçada: 10m

Superfície: -

Magatzem ciment

Tipologia: Diposits circulars

Ús actual: Enmagatzematge del

ciment

Estructura: Formigó

Alçada: 40m

Superfície: 358m2

Producció sacs de ciment

Tipologia: Nau de diferents nivells

amb maquinària

Ús actual:Ensacadora

Estructura: Formigó i metal.lica

Alçada: 10m

Superfície: 1183m2

Magatzem de palets

Tipologia: Porxo

Ús actual: Magatzem dels palets

que s'utilitzen per

empaquetar i transportar

els sacs de ciment

Estructura: Metal.lica

Alçada: 5m

Superfície: 571m2
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Elements a conservar

Elements a enderrocar

El projecte es desenvolupa sota la hipòtesi d'una aturada total de la producció a mig termini.

En aquest sentit, l'estrategia a seguir es recolza en les necessitats programàtiques de la proposta i en

la intenció de conservar part de l'edificació com a monument de l'era industrial que tant ha marcat el

creixement i el desenvolupament de Montcada i Reixac com a ciutat referent en aquest camp.

És per aixó que s'ha optat per mantenir totes les naus i edificacions que participen activament en el

procés de fabricació del ciment amb la voluntat d'incorporar aquests elements com a part del Museu

Metropolità del ciment que s'ubica a la proposta

D'aquesta manera s'aconsegueix alliberar tot el front de la platja de vies, on actualment s'ubiquen part

dels magatzems i l'ensacadora, que resulta ser la façana més atractiva de l'àmbit.

Atès que una de les premises del projecte es la de colonitzar lespai Asland amb la natura pròpia del

Turó amb l'objectiu de generar un gran espai natural al mateix temps que es crea un diàleg entre

natura i industria. A tots els edificis conservats se'ls hi fara un "recobriment vegetal" que permetrà la

integració de la industria dins el marc natural que es planteja

Un cop enderrocats les parts amb poc interès de cara a la proposta cal adoptar una estrategia de

conservació dels diferents espais que s'han "mantingut".

La proposta va dirigida a la conservació de l'interior dels espais i la incorporació dels maeixos dins el

museu com a part visitable i tangible de la propia fàbrica.

Es planteja un recorregut per l'interior d'algunes de les dependencies de l'antiga fabrica on el guia del

museu ensenyaria als visitants part de les instal.lacions. També s'aprofitarien alguns d'aquests espais

per a penjar-hi o ubicar-hi elemnts museístics així com imatges d'epoca o maquinaria.

A nivell constructiu, cal garantir la seguretat i el comfort mínim per als usuaris, per tant caldrà efectuar

algun reforç estructural puntual, i es en aquest sentit que el "recobriment vegetal" abans plantejat

ajudara a una millor climatització del lloc aportant el suficient aillant com per a millorar les condicions

ara existents.

Programa Museu

 Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug

És l'antecedent més clar de la nostra proposa. El museu metropolità del ciment de

Castellar de N'Hug s'ubica en l'antiga fabrica de ciment Asland-La Farge en aquesta

localitat. La seva localització geogràfica i les elevades despeses econòmiques en el

transport, van fer que la fabrica hagues de tancar al 1975 i que part de la mateixa

s'enderroqués per poder extreure part de laquinària que després seria venuda com a

ferralla.

Al 1992, l'empresa Asland-Lafarge va cedir la fàbrica a la Generalitat de Catalunya

que, juntament amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, van

utilitzar-la per a ubicar el museu metropolità del ciment.

Al tractar-se d'una ubicació molt particular i que la injecció econòmica era força

ajustada, la intervenció va ser molt conservadora i amb un programa molt limitat.

Consta d'una petita sala d'exposicions on s'explica la historia de la fabrica i l'evolució

del ciment al llarg del anys, amb una petita recepció i botiga.

Mes tard, un cop s'ha visitat la sala d'exposicions, s'ofereix una vista guiada per les

runes de la fabrica

El parc de Diusburg va anar una mica mes

enllà que l'intervenció de Zollverein. Es va

transformar l'antic conjunt industrial en una

especie de parc d'atraccions amb

connotacions de museu.

Es un gran espai d'oci per a la ciutat on la

barreja programàtica i per tant socio-cultural

es un dels seus avals mes importants.

Projecte de reconversio de l'espai industrial a Alemanya. En aquesta gran

intervenció en les antigues fundicions hi han intervingut despatxos tan importants

com OMA o Saana amb propostes focalitzades en el programa cultural en el que

s'ha volgut reconvertir aquests espais.

Les principals premises utilitzades son la mínima intervenció sobre el precedent amb

el màxim resultat

Dades generals de la industria del ciment.

Implantacions

14 fabricants implantats a Espanya

4 a Catalunya

39 fàbriques

7 a Catalunya (18%)

33 mil.lions de tones de clinker l'any

8 a Catalunya (25%)

0,7 a Montcada i Reixac (2%Espanya, 9%

Catalunya)

47 mil.lions de tones de ciment l'any

9 a Catalunya (19%)

0,7 a Montcada i Reixac (2%Espanya, 10%

Catalunya)

Ranking

21 en capacitat de producció de clinker

27 en capacitat de producció de ciment

ASLAND LAFARGE MONTCADA

Producció

900000 T/any                37500 camions l'any

2460 T al dia                  105 camions al dia


