Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Introducció
El patrimoni industrial és avui un recurs amb atractiu, susceptible d’actuar com a
reclam cultural i per tant, de convertir-se en un producte turístic, podent actuar com un
factor de revitalització socioeconòmica i recuperant la identitat dels territori en crisis.
El patrimoni industrial està avui reconegut com part de la història i la cultura dels
territoris i, per això, se li dóna la consideració d’element clau de la identitat d’aquells
llocs que han conegut, amb diferent intensitat i de la mà de sector productius
tradicionals, processos d’industrialització més o menys intensos.
La recuperació del patrimoni industrial va començar a finals de la dècada de 1950 i
principis de 1960 a la Gran Bretanya, però en la majoria dels països es va retardar fins
la dècada de 1970 coincidint amb la reestructuració industrial motivada per la crisis
econòmica. En aquest moment es generalitzà l’interès pels edificis en desús i les àrees
d’antiga industrialització.
Es va ampliar la noció de monument, fins aquell moment molt clàssica i limitativa, per
quedar englobat tot el llegat industrial en el més ampli i modern concepte de patrimoni
cultural. Van augmentar els estudis d’investigació i les publicacions, organitzant-se
congressos i col·loquis des de 1973, i es van crear els primers museus centrats
expressament en la difusió i comprensió de les restes materials de la industrialització.
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La colònia tèxtil és un dels elements més característics del nostre patrimoni industrial.
Aquest element, emmarcat en un paisatge singular, dóna identitat pròpia al procés
d’industrialització que va viure Catalunya. Del gairebé centenar de colònies tèxtils que
existeixen a Catalunya, no en trobarem dues d’iguals; han estat i són encara pobles
vius que han evolucionat al llarg de més de cent anys de vida, com la resta de pobles i
ciutats del nostre país.
El que fa remarcable a la colònia tèxtil catalana no és el fet de la seva qualitat
arquitectònica i urbanística ni per presentar un funcionament gaire diferent de la
colònia obrera d’altres indrets d’Europa, sinó per la seva abundància, densitat i
homogeneïtat formal. Aquests trets fan de les colònies tèxtils catalanes un fenomen
singular que caracteritza el paisatge de les comarques del Bages, Berguedà, Osona,
Ripollès i Baix Llobregat.
El riu Llobregat, entre el Prepirineu i el Pla de Bages, vertebra la seqüència més
intensa i valuosa de colònies tèxtils dels rius catalans. L’anàlisi del seu estat actual
constata la necessitat de desterrar alguns tòpics habituals com són l’absència
d’activitat a les fàbriques i la identitat exclusivament industrial de les colònies. Pel que
fa a l’activitat industrial, es comprova que les fàbriques estan infrautilitzades, però no
buides: s’ocupa el sòl industrial més competitiu (de fàcil accés i planta lliure) i queda
vacant el menys apte. Les grans empreses tèxtils han estat substituïdes per petites i
mitjanes empreses, la majoria vinculades al mateix sector.
Les mobilitzacions per a preservar les colònies del Llobregat en el Baix Berguedà, van
acabar amb la publicació el mes de juny de 2007 del Pla Director Urbanístic Colònies
del Llobregat. Aquest Pla és un instrument urbanístic que ha de servir per a preservar
l’entitat del conjunt de colònies que trobem entre Berga i Balsareny però amb
possibilitat d’adaptar-se a les necessitats dels temps actuals.
El Consorci del Parc Fluvial i altres agents del territoris van impulsar la realització de
Pla Director, però ha estat la Generalitat de Catalunya qui l’ha dut a terme.
El PDU formula criteris i actuacions per a preservar i revalorar les colònies com a
barris de qualitat dins d’un sistema urbà solidari. Planteja enfocaments urbans
específics per a cada peça i enfocaments territorials que cal entendre en continuïtat. El
PDU vincula la millora urbana de les colònies amb la seva promoció econòmica i, en
concret, amb l’impuls dels sectors que hi poden generar riquesa: indústria, turisme i
residència. En general, la voluntat operativa del PDU es concreta en actuacions
d’impuls privat, tutelades per l’administració pública i vinculades a la resolució dels
dèficits estructurals de les colònies.
La tesina pretén analitzar les conclusions del PDU i avaluar la viabilitat econòmica,
logística, social i urbanística de les mateixes. El supòsit que el desenvolupament del
PDU es portarà a terme amb iniciatives privades genera desconfiança front la viabilitat
del mateix. Si la rehabilitació privada de les colònies fos una iniciativa rentable,
estarien totes en un estat de conservació perfecte. La tesina pretén donar alternatives
més realistes als criteris de rehabilitació proposats en el Pla Director.
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Objectius
Els objectius principals que assumeix aquesta tesina són els següents:
1. Realitzar una aproximació al patrimoni industrial i el seu tractament a nivell
europeu. Estudi de les colònies tèxtils catalanes i en particular el cas del riu
Llobregat en el tram del Baix Berguedà.
2. Analitzar les solucions vigents. El Pla Director Urbanístic Colònies del
Llobregat. Estudi de la viabilitat de les solucions proposades
3. Proposar alternatives de rehabilitació d’aquests espais, tenint en compte els
condicionants socials, urbanístics i econòmics.
En quant a l’estudi del patrimoni industrial i les diferents experiències europees, i en
concret del cas català del riu Llobregat, s’han perseguit els següents objectius:
1.1
1.2
1.3

Estudiar les colònies tèxtils catalanes. Origen, desenvolupament i
obsolescència.
Les colònies del Llobregat. Descripció i diagnosi de l’estat actual.
Estudi de les principals experiències europees.

Respecte l’objectiu d’analitzar les solucions vigents a Catalunya en matèria de les
colònies industrials, els objectius a complir són els següents:
2.1
2.2

Analitzar les solucions plantejades pel Pla Director Urbanístic Colònies
del Llobregat.
Estudiar la viabilitat econòmica, social i urbanística de les solucions
proposades

Respecte l’objectiu de proposar alternatives de rehabilitació, tenint en compte tots els
condicionants socials, urbanístics i econòmics
3.1
3.2

Proposar una solució viable mantenint els criteris i actuacions del Pla
director Urbanístic.
Proposar una alternativa de recuperació del patrimoni industrial al Pla
Director Urbanístic
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1. LES COLÒNIES TÈXTILS CATALANES.
La colònia tèxtil és un dels elements més característics del nostre patrimoni industrial.
Aquest element, emmarcat en un paisatge singular, dóna identitat pròpia al procés
d’industrialització que va viure Catalunya.
L’interès per les colònies industrials, i de les tèxtils en especial, no és pas nou, ben al
contrari. És un tema que ha atret l’interès dels estudiosos, que actualment ja disposen
d’un ampli ventall d’anàlisis que ens expliquen extensament la seva lògica històrica,
social i econòmica, i ens mostren amb detall la seva evolució, des del seus inicis en
l’activitat fabril, seguint pel seu desenvolupament, fins a la seva consolidació i posterior
decadència.
Del gairebé centenar de colònies tèxtils que existeixen a Catalunya, no en trobarem
dues d’iguals (Serra, 2000); han estat i són encara pobles vius que han evolucionat al
llarg de més de cent anys de vida, com la resta de pobles i ciutats del nostre país. No
és el mateix la colònia dels orígens i la de finals del segle XIX, com tampoc s’assembla
la de l’etapa republicana, la de la guerra civil o la colònia de la postguerra, a la colònia
actual que viu immersa en una profunda crisi però que lluita per a trobar el seu lloc en
al segle XXI.
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El que fa remarcable a la colònia tèxtil catalana no és el fet de la seva qualitat
arquitectònica i urbanística ni per presentar un funcionament gaire diferent de la
colònia obrera d’altres indrets d’Europa, sinó per la seva abundància, densitat i
homogeneïtat formal (Vall, 1993). Aquests trets fan de les colònies tèxtils catalanes un
fenomen singular que caracteritza el paisatge de les comarques del Bages, Berguedà,
Osona, Ripollès i Baix Llobregat.
Les colònies, petits pobles equipats amb els serveis bàsics per mantenir
autònomament una població dedicada de ple a la fàbrica, neixen en zones rurals a
prop del riu a partir de mitjans del segle XIX. La seva concentració geogràfica dóna
fisonomia a les valls fluvials dels rius Ter i Llobregat i dels seus afluents més
cabalosos.

1.1 Origen de les colònies
La discussió general sobre la seva aparició parteix de dos models explicatius:
l’aprofitament de l’aigua com a font d’energia alternativa al carbó i els avantatges
derivats de la pau social, els salaris baixos i la consolidació de la colònia com a
projecte a llarg termini (Vall,1993).
Segurament que es tracta d’un fet complex on també hi entren en joc molts altres
aspectes com poden ser: les exempcions fiscals, els incentius legals a favor de
l’ocupació de territoris despoblats, els costos reduïts de terreny i construcció, la tradició
artesanal tèxtil, etc.
Sens dubte, que la Llei de colònies agrícoles de 21 de novembre de 1855 va ser el
marc legal que va servir de catalitzador als industrials tèxtils per emprendre la creació
de les colònies industrials.
Les referències d’altres iniciatives europees, com el cas de la manufactura escocesa
de New Lanark, també van contribuir al desenvolupament al nostre país del fenomen
de les colònies industrials.
En la interpretació global de la industrialització catalana, Barcelona hi ha tingut un
paper dinamitzador cabdal. La colonització de les conques fluvials acostuma a
explicar-se pel desplaçament de fabricants del litoral cap a l’interior, atrets pels
avantatges ja esmentats.
Però les aportacions documentades d’alguns historiadors locals demostren que, en
algunes comarques, el teixit d’indústria rural preexistent també desemboca en la
industrialització, en aquell moment en què el treball assalariat s’organitza en fàbriques
i el procés productiu es mecanitza. El fabricant d’interior, provinent de l’artesanat local,
reorganitza el seu negoci i construeix una fàbrica que amb el temps esdevé colònia.
Les raons que expliquen el sorgiment i consolidació d’aquest model de poblament –i
del model de vida que s’hi desenvolupà- a comarques de l’interior de Catalunya són
diverses. Hem de tenir en compte factors polítics, econòmics, socials i energètics.
1.1.1 Factors energètics
Les colònies tèxtils es van construir al costat dels rius per tal de poder aprofitar l’aigua
com a font d’energia. Per fer-ho possible, calia construir un seguit d’elements: una
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resclosa, necessària per acumular aigua del riu; un canal de derivació, que desviava
l’aigua; i la roda hidràulica o la turbina, on la força de l’aigua era transformada en
l’energia mecànica o electricitat (més endavant, a partir dels anys vint del segle XX)
necessària per fer moure els telers i la maquinària de la fàbrica.
Els amos de les colònies volien l’aigua com a força motriu perquè era la font d’energia
més barata que existia. Tanmateix, els rius de Catalunya són de cabal magre i
irregular i, sovint, l’aigua que hi baixava era insuficient per donar energia a tota la
fàbrica. Per no haver d’aturar la producció, calia fer ús d’una font d’energia
complementària, el carbó, que s’utilitzava per poder posar en marxa la màquina de
vapor.

Figura 1. Resclosa i canal a la colònia Cal Vidal, Llobregat

1.1.2 Factors polítics
Des de l’any 1855 fins el 1866, l'Estat va aprovar diferents lleis que proporcionaven
avantatges fiscals als empresaris que instal·lessin colònies en zones rurals i
que aprofitessin l’aigua dels rius com a font d’energia. Per exemple, se’ls exonerava de
pagar la contribució industrial durant deu anys.
1.1.3 Factors econòmics
La construcció de colònies industrials a comarques interiors com el Berguedà oferia,
també, avantatges de tipus econòmic per als industrials emprenedors: els terrenys
eren molt barats i amplis i, per tant, adquirir una gran extensió aquí era molt més
assequible que no pas fer-ho a Barcelona i rodalia; els materials constructius eren
fàcils d’obtenir; la situació de les mines de Fígols permetia tenir, ben a prop, carbó i, a
més, aquests terrenys estaven relativament a prop de Barcelona, des d'on arribaven,
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gràcies al tren, les matèries primeres (el cotó) que necessitaven les colònies per al seu
procés de producció.
1.1.4 Factors socials
El Berguedà i les comarques veïnes proporcionaren la mà d’obra necessària per fer
funcionar les fàbriques de les colònies. En general, els treballadors de les colònies
esdevingueren, per als amos, una mà d’obra poc conflictiva. Això fou especialment cert
a mesura que anà avançant el segle XX -i més clarament durant els anys de la
Dictadura Franquista-, però hem de tenir en compte, també, que, en els primers anys
d’existència de les colònies, les relacions entre amos i treballadors foren, sovint,
tenses.
Durant la dècada dels anys vuitanta del segle XIX foren constants els episodis de
vagues i mobilitzacions dels obrers per tal d’assolir unes condicions laborals més
dignes. Aquest clima de conflictivitat social culminà amb les grans vagues de l’any
1890, que afectaren la majoria de colònies del Llobregat. La resposta dels amos fou
doble: primerament, acomiadament, i expulsió de la colònia, dels obrers més
reivindicatius i, posteriorment, i més a llarg termini, els propietaris de les colònies
tendiren a fer-se seu l'anomenat model social del paternalisme.
El paternalisme permetia als amos una nova fórmula de control dels obrers i de
justificació i legitimació de l’ordre social dins les colònies i de la figura dels amos en
particular. Per mantenir el control sobre els obrers, els propietaris dotaren les colònies
d’un conjunt de serveis i equipaments per a ús dels treballadors que els amos
utilitzaven, a la vegada, per oferir un discurs -difós a través de l’església i amb la figura
del capellà de la colònia com a peça fonamental- i una imatge d’amo protector que
garantia una vida estable -feina, pis, el plat a taula i, fins i tot, espais d’oci- als seus
treballadors a canvi que aquests es limitessin a treballar i obeir.
La majoria de les persones que arribaren a les colònies, durant les últimes dècades del
segle XIX, provenien del camp. A les colònies hi trobaren algunes coses que el camp
no els podia oferir: feina estable, menjar cada dia, lloc on viure, escola pels nens,
botigues i, fins i tot, espais d’oci com el cafè o el teatre.
El sistema de les colònies industrials, per tot plegat, va permetre als amos assolir una
"pau social" i una situació de control sobre els treballadors que a les fàbriques de
Barcelona i rodalia era molt difícil d’aconseguir, sobretot als anys finals del segle XIX i
el primer terç del segle XX, una època de gran conflictivitat social i constants
mobilitzacions obreres.

1.2 Implantació i desenvolupament
En la cronologia de la implantació de les principals colònies industrials catalanes
distingim dues grans etapes.
El primer període va de 1858 a 1880, les colònies estan formades per la fàbrica de riu i
els edificis més indispensables (habitatges per als treballadors, forn de pa i poca cosa
més). En el segon període, sorgit a partir de 1880, les colònies es configuren com a
veritables pobles industrials amb equipaments i serveis com cafè, casino, escoles,
botigues, església, torre de l’amo, habitatges obrers diferenciats segons l’estatus social
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dins la fàbrica, etc. Ambdues etapes assenyalen canvis profunds en el context
econòmic, tecnològic i social de totes elles.
És a mitjans del segle XIX quan s’inicia la segona fase de la introducció de les
màquines de vapor que era la font energètica més utilitzada en les fàbriques dels
nuclis urbans. El desencís respecte al carbó autòcton obliga a reservar el carbó
d’importació per a les indústries que no tenen alternativa energètica, cosa que obliga a
abandonar els recintes urbans i a instal·lar-se al Llobregat i al Ter per aprofitar
l’alternativa energètica gratuïta de l’aigua.
És també a partir del 1858 que l’empresa Planas, Junoy i Barné, de Girona comença a
fabricar gran quantitat de turbines que progressivament aniran substituint les rodes
hidràuliques. Tant el Ter com el Llobregat són rius de cabals modestos i molt irregulars
i els fabricants no podien dependre només d’aquesta energia tan intermitent. La lluita
per l’aigua era constant entre els industrials i el cert és que l’aprofitaren al màxim.
Pel que fa al Llobregat, no se’n va perdre ni un centímetre de desnivell, ja que les
rescloses se situen cada 10 o 20 metres de desnivell.
En èpoques de sequera augmentava considerablement el consum de carbó, tant el
d’importació com el procedent de les conques mineres catalanes, tot i que els
fabricants havien de pagar car el carbó per manca del ferrocarril.
El tren Manresa-Berga, finançat pels fabricants de les colònies, arriba a Olvan el 1887,
molt després de la fundació de les primeres colònies. A la conca minera de Sant Joan
de les Abadesses també es va construir el ferrocarril amb retard.
La construcció dels ferrocarrils representà una potenciació de la màquina de vapor i va
solucionar i abaratir els problemes de transport de primeres matèries (cotó) i producte
manufacturat (teixit).
1.2.1 El desenvolupament social
Ideològicament, durant el segle XIX es desenvolupa a Anglaterra un nou pensament
humanitari -paternalista d’objectius equívocs, ja que es preocupa per millorar les
condicions de vida dels treballadors, però sempre donant prioritat a la lògica de la
producció.
Les noves fàbriques -ciutat s’equipen amb dotacions socials de tota mena: culturals,
religioses, docents, esportives, etc., a fi de fer la vida del treballador més confortable
tot cercant estabilitat en la relació entre el treball, la família i el poble.
El ja esmentat cas de New Lanark a Escòcia, és un dels exemples més significatius
d’aquest pensament. Fou una colònia modèlica a cavall dels segles XVIII i XIX. El seu
propietari Robert Owen va ser també un notable dirigent iniciador del sindicalisme
britànic, un socialista utòpic. El poble de nova planta es va començar a construir l’any
1785 en un terreny difícil vora el riu, per utilitzar les cascades Clyde i potenciar el vell
molí. Va arribar a tenir 2.000 treballadors. A més dels edificis industrials i dels
habitatges, existien: un magatzem o gran drogueria regida en cooperativa, els
beneficis de la qual es reinvertien al poble; una casa per a joves amb més de 300 llits,
per albergar els aprenents i els nens; escoles, institut, església, cementiri, etc. Owen
aplicà a la colònia les seves idees per al desenvolupament d’una harmoniosa societat.
A Catalunya, les colònies industrials també són molt més que un fenomen econòmic i
urbà. En aquests nous nuclis de poblament es va desenvolupar una intensa vida
11
722-TES-CA-3821 - Bosco Pineda Lleó

Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

social, cultural i religiosa impulsada pels seus propietaris i moltes vegades delegada a
directors, capellans i mestres. A més dels habitatges per als treballadors, les colònies
oferien una munió de serveis.(Terradas, 1982).
Els primers anys hi havia la cuina comunitària (on es coïa el gra i es feia bullir el brou
que les dones compraven sortint de la fàbrica), botigues (forn de pa, carnisseria,
peixateria) i economats. De la petita farmaciola dels primers temps es va passar a un
dispensari i les colònies més grans tenien, fins i tot, metge. Les escoles es van fundar
des de la posada en funcionament de les fàbriques: escoles per a nens, normalment a
les mans d’un mestre laic o del capellà, i les escoles per a nenes, generalment
regentades per monges que també s’encarregaven de la guarderia, que donaven una
educació totalment diferenciada.
A les grans colònies es feien classes nocturnes per a homes, vinculades a l’Escola del
Treball, on s’aprenia teoria de filats i de teixits, i a partir de la dècada dels anys trenta,
una formació dirigida a les noies: el Manage que consistia en aprendre a cuinar, fer
conserves, economia domèstica, cosir i planxar, tenir cura dels malalts i infants, etc.

Figura 2. Escola de dones a la colònia Cal Vidal, Llobregat
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1.2.2 Activitats culturals
Les activitats culturals van tenir dos puntals clars: el cant, cors d’en Clavé i orfeons, i el
teatre, que a les gran colònies es va completar amb la construcció d’una biblioteca. El
lleure masculí passava pel cafè i pel casino, i el femení, per la gresca als carrers i
places les nits d’estiu. Les activitats esportives no hi van mancar: primer el futbol,
improvisat a la plaça o en una esplanada, i després al camp de futbol, seguit pel de
bàsquet.(Fraguell et al, 2003)
La vida religiosa, organitzada pel capellà de la colònia, era farcida d’actes litúrgics
(processons, benediccions) i sagramentals (bateigs, comunions, etc.). Hem de
recordar que moltes d’aquestes esglésies són centenàries i que aviat van assolir la
categoria de parròquies.

Figura 3. Església a la colònia l’Ametlla de Merola, Llobregat

Fontades populars i festes majors donaven a les colònies la cohesió d’un poble i als
seus habitants el sentiment de pertànyer a una col·lectivitat que mantenia ben clares
les diferències socials tant en l’àmbit laboral com en l’urbanístic tal i com queda
contrastat a les cases dels amos, el director, els encarregats i els treballadors. També
hi havia els actes oficials paternalistes: inauguracions d’esglésies i de serveis i festes
concedides pels dirigents, sovint presidides per autoritats locals i religioses, servien
per a renovar l’autoritat dels dirigents i de la cohesió social de la colònia com a grup.
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1.3 La crisi del sistema de colònia
La crisi del sector tèxtil a Catalunya, primer als anys seixanta i després a la dècada de
1980, va resultar absolutament irreversible i va obligar a les diferents empreses a
acollir-se al Pla de Reconversió del Tèxtil.
La crisi empresarial feia anys que s’anunciava i es feia evident en l’abandó de serveis i
infraestructures. Les escoles de nois i noies entraren en una lenta decadència per la
crisi del model d’ensenyament.
No es feien obres de modernització i manteniment i la majoria dels treballadors van
desplaçar-se als nuclis urbans més propers, accelerant el procés de degradació de les
colònies. Molts propietaris van oferir la possibilitat d’adquirir els habitatges als
treballadors, per sufragar les deutes i aquest passaren a ser propietaris dels
habitatges. Els espais comuns i els carrers no es van cedir mai i el seu estat de
conservació es va degradar progressivament.
El sistema de colònia havia fracassat per la crisi del sector en l’obertura de mercats i
l’aparició de noves tecnologies i processos industrials, als que les colònies no
s’adaptaven.

1.4 Estructura urbana de les colònies
1.4.1 Antecedents. La colònia com alternativa
Amb la industrialització del cotó a principis del segle XIX, els pobles de riu tradicionals
experimenten la concentració de fàbriques en les marges fluvials i la estandardització
de la seva morfologia urbana. El poble de riu aprofita al màxim les estructures
preindustrials i es converteix en el laboratori urbà on es depuren els components
bàsics de la futura colònia (la casa- fàbrica i la filera d’habitatges). (Vall, 2004)
La pròpia naturalesa d’aquests elements determina aviat el límit estructural del poble
de riu. La casa- fàbrica urbana, que comparteix la resclosa i aprofita les instal·lacions
d’un antic molí, no pot créixer horitzontalment i disposar d’un espai diàfan. La
residència agrícola ampliada sobre si mateixa no pot satisfer indefinidament la
demanda d’habitatge obrer. D’altra banda, la unitat familiar tradicional es decanta cap
al model de família obrera entregada de ple al treball de la fàbrica i amb una residència
de lloguer.
La colònia, com a model productiu i urbà alternatiu, té sentit en aquest moment, en un
context de prosperitat més estable i amb una família fabricant sòlida capaç d’assumir
el cost d’infraestructura nova (Ferrer, 1987). La colònia sobrepassa el llindar productiu
i urbà del poble de riu tradicional i suposa un avenç en el perfeccionament tècnic intern
de la pròpia activitat industrial del fundador. La colònia s’estableix en el lloc buit que
permet concentrar més màquines prop de l’aigua, assegurar la disponibilitat
necessària de l’espai estandarditzat i proporcionar, en definitiva, una resposta
adequada a la producció i a la residència massiva.
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1.4.2 Ubicació de les colònies. Elecció del lloc.
La ubicació ideal de la colònia requereix conèixer el riu i les tècniques d’aprofitament
hidràulic, que fixen les claus de la localització i construcció del paisatge de les
colònies.
No existeix sempre una relació directa entre les meandres i les colònies. A vegades, la
sinuositat és poc pronunciada o el meandre és excessivament reduït i accidentat per
ubicar canals i colònia. Però sovint el meandre i la colònia harmonitzen. Les colònies
ocupen els meandres bons, que tenen el suficient perímetre per construir el canal
necessari i una topografia apta per disposar els edificis. En el sentit del curs fluvial, la
resclosa és la primera peça del sistema hidràulic i ajusta la seva posició als contraforts
rocosos dels marges que permeten el recolzament de l’arc. A continuació, el canal
d’entrada reconeix el perfil del meandre. La fàbrica tendeix a ubicar-se en l’ofegament
inferior del meandre, en l’extrem oposat a la resclosa, amb l’objectiu de concentrar el
màxim salt d’aigua. L’aigua mou la roda i torna al riu pel canal de desaigua,
normalment bastant curt. (Vall, 2004)

Figura 4. Vista aèria de la Colònia Viladomiu Nou en el meandre del Llobregat

La colonització del riu arrenca amb l’elecció dels millors emplaçaments a partir de
criteris d’economia com l’aprofitament d’antics molins i dels millors bancs de roca per
fonamentar la resclosa. El control màxim del desnivell disponible desemboca en
l’aprofitament del mínim salt d’aigua.
Un salt d’aigua major implica, de sortida, més màquines, mes obrers i un poble més
gran. La dimensió del salt (la longitud del meandre controlat) guarda una relació
directa amb la població de la colònia. La relativa uniformitat dels salts (entre 6 i 10
metres) explica la homogeneïtat dimensional de les colònies (entre 300 i 500
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habitants). La correspondència entre fàbrica i meandre i entre població i salt d’aigua es
sumen a favor de la mateixa conclusió: vincle orgànic entre la colònia i el riu.
1.4.3 Creació de les colònies
La construcció de la majoria de les colònies industrials participen de dinàmiques
comunes: el fenomen fabril i la concentració urbana. En canvi, els protagonistes i el
seu bagatge cultural i tècnic són ben diferents. Les opcions formals de la colònia van
lligades a la diferent naturalesa dels constructors.
Ho analitzarem sobre dos exemples clarificadors (Vall, 1993):
- La colònia modèlica (el cas dels Güell)
- La colònia anònima (el cas dels Viladomiu)
L’any 1890, Eusebi Güell inicia les obres de la seva colònia projectada al despatx
d’Antoni Gaudí. Els protagonistes són: l’industrial amb experiència, fortuna consolidada
i una particular mixtura d’il·lustració i de filantropia, i el millor arquitecte, capaç de
formalitzar la seva raonable utopia.
1.4.3.1

La colònia Güell

La principal aportació dels Güell consisteix en la presa de consciència del disseny urbà
com a instrument de control social. L’amenaça de la violència obrera es considera una
dificultat tècnica important dins del procés productiu, que pot resoldre’s amb un
projecte urbà concret: baixa densitat, qualitat ambiental, serveis urbans i allunyament
de la fàbrica.
Cal integrar el treballador en els beneficis del sistema, augmentar el seu nivell de vida,
establir formes de promoció social (l’obrer com a petit burgès) i educar-los en la moral
del rendiment i l’ordre. La colònia Güell es planteja, conscientment i des d’un principi,
com un instrument urbà al servei d’aquest projecte social.
A diferència de les colònies de riu, en les quals no existeix una proposta global
d’urbanització, la colònia Güell parteix d’uns objectius clars i una imatge prèvia del
resultat final. Si les colònies Viladomiu neixen espontàniament al voltant de la fàbrica
de riu i assoleixen gradualment la seva condició urbana, la colònia Güell juga, ja
d’entrada, la carta d’una urbanitat premeditada i diluïda en el suport rural.
L’any 1891 comença a funcionar la fàbrica de la colònia Güell i s’inicia la construcció
dels habitatges. Som a tombant de segle i la reflexió sobre la residència obrera,
plenament assumida per tècnics i ideòlegs, destil·la un producte especialment
coherent i depurat: la colònia Güell.
1.4.3.2

El model dels Viladomiu

Tomàs Viladomiu Bertran (1809-1887) encarna l’industrial d’arrel muntanyenca
entroncat al gremi i a les formes precapitalistes del tèxtil rural. Recolzat en una
prolongada tradició familiar, aprèn l’ofici del seu pare, engrandeix el negoci heretat i se
suma al llarg procés de perfeccionament intern de la pròpia activitat.
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L’activitat de Tomàs Viladomiu es localitza entre el Bages i el Berguedà, un àmbit
geogràfic més reduït que el de la família Güell. Malgrat tot, ambdós industrials
ofereixen trajectòries vitals extraordinàriament dinàmiques i viuen en sintonia amb la
defensa del proteccionisme i l’atenció pels avenços tècnics. El fabricant d’interior
edifica una fàbrica de riu que, amb el temps, pot esdevenir colònia. Bé sigui perquè la
seva capacitat econòmica és modesta, o perquè l’escassa incidència del conflicte
social no estimula una alternativa urbana o perquè la disposició natural de l’home
d’interior és més propícia a la prudència que no pas a la gestió ràpida d’idees
externes, la colònia de riu no es projecta a priori.
No hi ha projecte previ i tampoc calen arquitectes, però sí mestres d’obres amb
capacitat tècnica suficient per resoldre la construcció de grans contenidors. El mestre
d’obres basteix els edificis lligats a la producció (i la colònia, en els seus primers
temps, és essencialment un establiment productiu), mentre que l’arquitecte
s’encarrega dels edificis representatius. Pel que fa a les esglésies de les colònies
Viladomiu, aquestes són projectades i construïdes pel mestre d’obres Valentí Canudes
de Casserres, demostrant, ni que sigui atípicament, la participació d’aquests tècnics en
la resolució d’edificis públics.
Entre aquests dos models extrems encabim tot el conjunt de colònies de Catalunya
que reprodueixen una tipologia ja experimentada en edificis fabrils de nuclis urbans.
1.4.4 Morfologia de les colònies
Les colònies tèxtils es poden classificar en tres grups segons la seva morfologia (Clua,
1992). Depèn del nombre d’equipaments i les diferents funcions dels edificis i els
espais.
- Colònia bàsica. Correspon a un nucli tèxtil que té l’espai productiu i un mínim
de residència per a pocs treballadors.
-

Colònia desenvolupada. Afegeix als anteriors més serveis.

-

Colònia evolucionada. Nucli urbà complet amb espais productius, residencials i
de serveis i un espai de domini on es concentren els edificis simbòlics: la torre i
l’església.

Els espais d’una colònia genèrica poden agrupar-se de la forma següent (Clua, 1992):
1) Espai productiu. Edificis industrials i infraestructures hidràuliques. Fàbrica,
tallers i magatzems, oficines, canal i resclosa.
2) Espai de residència i serveis. Colònia obrera. Habitatges dels treballadors i
encarregats. Equipaments per a serveis: botigues, forn de pa, cafè, casino,
fonda, teatre, cinema, escoles, covent, residència de noies treballadores,
rectoria, escorxadors, farmaciola, horts, corrals i galliners, jardins, camps de
conreu, baixador o estació de tren.
3) Espai de domini. Edificis simbòlics. Torre del propietari, església, muralla.
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1.4.5 Morfologia dels edificis
Les fàbriques de pisos, el model més generalitzat i més adient per adaptar-se als
terrenys estrets i amb fortes pendents que ofereixen les altes valls del Ter i del
Llobregat, són edificis de dos o tres pisos amb golfes, de parets gruixudes de pedra
que tanquen un espai d’uns 20 metres d’amplada que pot créixer fàcilment. Grans
finestrals d’obra il·luminen les naus cobertes amb revoltons sostinguts amb pilars de
ferro colat.

Figura 5. Fàbrica de pisos a l’Ametlla de Casserres, Llobregat

La repetició seriada de les finestres només es trenca amb la torratxa del
muntacàrregues i la verticalitat de la xemeneia. També hi ha exemples de fàbriques de
colònia d’un sol pis, i fins i tot, solucions mixtes.
Amb aquesta tipologia també s’aconsegueix un rendiment energètic més elevat ja que
amb un sol eix vertical es transmet l’energia als diferents pisos mitjançant un complex
sistema de corretges i embarrats connectats per eixos horitzontals que travessen les
naus a diferents pisos.
Sembla que no és fins a finals del segle XIX que els arquitectes comencen a dirigir
obres a les colònies; a partir de 1885 s’encarreguen dels edificis més simbòlics, les
torres i les esglésies, els edificis que simbolitzen el poder econòmic dels seus
propietaris i el desig de marcar clarament el seu estatus social.

Com en la construcció de la fàbrica, els principis de funcionalitat i uniformitat s’imposen
en tots els edificis, almenys els que corresponen a residències i equipaments bàsics.
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Els habitatges es construeixen seguint dos models genèrics: les cases unifamiliars
amb petits hortets o jardins i els habitatges plurifamiliars, amb escala interior o exterior.

Figura 6. Habitatges en el Guixaró, Llobregat
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2. LA VALL DEL LLOBREGAT
Les particulars condicions de la revolució industrial catalana, desenvolupada en
absència de carbó, van provocar l’explotació intensiva d’alguns rius i la construcció
d’un paisatge fluvial excepcional en el panorama de la primera industrialització
europea.
La colònia tèxtil és el seu element més destacable, no tant per la qualitat
arquitectònica i urbanística, ni per presentar un funcionament diferent al de qualsevol
poble obrer, si no per la seva abundància, densitat i homogeneïtat formal (Dorel,
1992).
El millor argument de les colònies tèxtils catalanes és la seva capacitat de constituir un
paisatge fluvial singular (Vall, 2004). La repetició de fàbriques i blocs residencials en la
seqüència de meandres i la regularitat de les lleis de disposició, produeixen un
paisatge divers i coherent, on el valor no resideix en la qualitat de cada peça
considerada aïlladament si no en el seu conjunt.
Entendre el rosari de colònies tèxtils com un sistema unitari permet aprofitar millor la
potència de la seva implantació territorial i, a la vegada, aglutinar l’esforç de les seves
comunitats disperses en la revalorització de l’entorn fluvial (Vall, 1999).
El riu Llobregat, entre el Prepirineu i el Pla de Bages, vertebra la seqüència més
intensa i valuosa de colònies tèxtils dels rius catalans. La colònia tèxtil, aquesta peça
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de patrimoni- paisatge, entra a l’època postindustrial força malmesa i sense
expectatives de revaloració.
L’esfondrament del sistema de colònies porta els municipis riberencs de la zona a una
pèrdua d’identitat productiva. S’intensifica, en canvi, el rol viari de la vall amb el Túnel
del Cadí i el desdoblament de la C-16, però al servei de dinàmiques econòmiques
externes i sense el recolzament d’una identitat productiva local. L’antiga via que
arribava a les fàbriques esdevé una via de pas que uneix Barcelona amb l’oferta
turística de muntanya i, previsiblement una via de connexió entre els fronts portuaris
mediterrani i atlàntic.
La manca d’identitat productiva es tradueix en una pèrdua d’identitat física. A l’impacte
de les plataformes abandonades de sòl industrial, cal afegir-hi la proliferació de
pedreres. Colònies i riu, un patrimoni cultural de primer ordre, s’esvaeixen en un entorn
de baixa qualitat sense forma ni caràcter. Les colònies mantenen encara la qualificació
d’implantacions industrials sense considerar-se ni el seu valor patrimonial ni
l’emergència de nous usos alternatius al tèxtil tradicional (segona residència, turisme,
tèxtil reciclat i altres activitats industrials). Aquest fet incrementa la fragilitat del
paisatge i l’aboca a processos de degradació irreversibles, com l’enderroc d’edificis
rellevants.
Les colònies tèxtils del Baix berguedà presenten actualment indicis de transformació
positiva. L’anàlisi del seu estat actual constata la necessitat de desterrar alguns tòpics
habituals com són l’absència d’activitat a les fàbriques i la identitat exclusivament
industrial de les colònies. (Vall,1999).
Pel que fa a l’activitat industrial, es comprova que les fàbriques estan infrautilitzades,
però no buides: s’ocupa el sòl industrial més competitiu (de fàcil accés i planta lliure) i
queda vacant el menys apte. Només dues de les quinze fàbriques (Cal Rosal i Cal
Pons) estan buides. La resta presenta algun grau d’ocupació. Les grans empreses
tèxtils han estat substituïdes per petites i mitjanes empreses, la majoria vinculades al
mateix sector.

2.1 Les colònies del Llobregat
S’identifiquen divuit peces de naturalesa diversa entre les quals cal distingir, en funció
de la seva consistència urbana, dotze colònies (Cal Rosal, Ametlla de Casserres,
Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixaró, Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal
Riera, Ametlla de Merola, Soldevila), tres semi- colònies (La Plana, Cal Metre, Cal
Bassacs) i tres fàbriques de riu (Cal Casas, Cal Forcada, La Rabeia).
L’anàlisi es fa de sud a nord, seguint el sentit contrari del riu Llobregat, eix vertebrador
del conjunt.
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2.2 Anàlisi de l’estat actual. Diagnosi
Resulta absolutament necessari fer un anàlisi de l’estat actual de les colònies,
determinant la seva situació social, econòmica i cultural, per poder definir les seves
potencialitats. Aquest tipus d’estudi ja s’ha realitzat en estudis de desenvolupament
territorial de les colònies (Miralda et al, 2000) o el propi Pla Director Urbanístic de les
Colònies del Llobregat. De totes maneres, resulta necessari estudiar físicament les
colònies per entendre les carències i mancances d’aquests estudis respecte les naus
industrials.
La diagnosi de les colònies estudia la realitat del conjunt i s’ha enfocat particularment a
l’estudi de l’estat actual del cos principal de la nau, l’antiga fàbrica. Aquest element
arquitectònic no s’ha tingut molt en compte en els estudis esmentats i resulta l’element
més característic de les colònies industrials.
2.1.1 Ametlla de Merola
El principal valor de l’Ametlla de Merola és el dinamisme de la seva comunitat. Es
tracta d’una població arrelada històricament, amb un fort sentit de comunitat i
d’identitat. La seva Associació de veïns és la més potent i dinàmica de totes les que es
mantenen actives al conjunt de les colònies i la seva implicació en temes culturals,
lúdics i festius és total.
Es mantenen actius els serveis bàsics, assumits des de l’Ajuntament de Puig-reig i
també per l’Associació de Veïns, que és qui té cura de tota la jardineria de la colònia i
de l’organització de les festes. Dels antics serveis de la colònia, només es mantenen
oberts, fruit de la iniciativa privada, el Cafè Nou i el Restaurant Ca les Noies. La
parròquia de l’Ametlla de Merola, que forma part de l’Arxiprestat de Navàs, té capellà
propi, que també té al seu càrrec l’església de Santa Maria de Merola i les colònies
veïnes de Cal Riera i Cal Vidal.
Després del tancament de l’activitat econòmica de la històrica empresa Serra-Feliu,
l’Associació de Veïns plantejà la urbanització de carrers i places. La colònia és una
gran illa de vianants envoltada pel vial de comunicació que enllaça la C-16 amb la
zona industrial i els espais dels horts i el canal de la colònia. Disposa d’una zona
destinada a aparcaments de vehicles i garatges i també d’una zona esportiva. L’entorn
és d’un gran valor ambiental, amb paisatge de ribera i paisatge agrari ben conservat.
El conreu dels horts es manté en actiu i la colònia disposa d’una zona més amplia i
més endreçada destinada a horta.
En quant a l’espai industrial, una part important és ocupat per diferents empreses,
petites i mitjanes, tot i que amb poca mà d’obra ocupada. El cos principal de la nau
està poc ocupat i les empreses han preferit construir naus industrials noves a reutilitzar
les antigues naus. En la seva majoria estan tapades les façanes i amb un cert abandó.
Aspectes negatius
- El progressiu envelliment de la població fa perillar no tan sols la dinàmica
demogràfica, sinó també el dinamisme i el possible funcionament dels serveis que
es mantenen vius a l’Ametlla.
- La localització de la torre de l’amo, en un espai molt proper a la zona industrial,
limita extraordinàriament els usos de futur d’aquests edificis emblemàtics.
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-

El conjunt industrial té un nivell d’ocupació poc considerable, però una bona part
de l’espai industrial és ocupat per magatzems i petites industries, que mantenen
un reduït nombre de treballadors.

Figura 7. Vista aèria de l’Ametlla de Merola

Figura 8. Estat actual dels habitatges, carrers i places, Ametlla de Merola
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Figura 9. Estat actual de l’antic espai industrial, Ametlla de Merola

2.1.2 Cal Riera
La colònia de Cal Riera disposa d’un entorn natural molt potent, ja que es tracta d’una
zona del Baix Berguedà no afectada pels incendis de 1994, per la qual cosa conserva
en molt bon estat el bosc, mentre que el paisatge agrari envolta totalment el nucli
industrial; el paisatge de ribera és un dels més ben conservats del conjunt de les
colònies.
Actualment s’està executant la rehabilitació de tots els carrers i serveis urbanístics de
la part de la colònia obrera, en un projecte portat a terme per l’Ajuntament.
Paral·lelament els blocs d’habitatges s’estan rehabilitant per fases.
En quant al parc industrial, és propietat de l’empresa Filats Gonfaus SA, que ocupa un
45% de les naus en la producció de filats. El cos principal de la nau es troba tapiat i
sense una gran ocupació, només en planta baixa i magatzems en planta primera.
L’edifici està menyspreat en el seu valor patrimonial.
Aspectes negatius
Actualment, el projecte de Dotació, reposició i complementació dels serveis urbanístics
a Cal Riera, alhora que els projectes de rehabilitació dels habitatges estan recuperant
l’espai residencial de la colònia.
La fàbrica és propietat particular de l’empresa Filats Gonfaus SA. El parc empresarial
està tapiat i es perd el caràcter de les fàbriques originals, permetent la seva
degradació i la poca rendibilitat de l’espai.
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Figura 10. Vista aèria de Cal Riera

Figura 11. Obres d’arranjament de carrers i rehabilitació dels habitatges, Cal Riera
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Figura 12. Façana principal de l’espai industrial, Cal Riera

Figura 13. Façana posterior de l’espai industrial i entorn fluvial, Cal Riera
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2.1.3 Cal Vidal
Fins fa pocs anys la família Vidal era propietària de la totalitat de la colònia Vidal.
Aquest fet ha garantit la conservació global de la colònia. Actualment, un grup inversor
americà ha promogut la modificació del pla general de Puig-reig per convertir la fàbrica
en habitatges.
En quant als accessos, la nova C-16 dona una sortida independent i ben senyalitzada
separant la part de la colònia obrera dels espais industrials. Aquesta sortida dóna
directament a la nova àrea de Turisme del Parc Fluvial que s’ubica a l’antiga estació
de ferrocarril de la colònia Vidal. Des de l’any 1995, existeix el projecte cultural Museu
Colònia Vidal, visitat per unes 120.000 persones i que dóna a conèixer la Colònia arreu
del país.
La separació entre l’espai residencial i de serveis i l’espai industrial dóna espais
amplis, assolellats i una bona estructura urbana. Encara que sembli increïble, l’espai
industrial, amb un vial independent d’accés i una situació privilegiada, es troba en un
estat total d’abandonament i té una ocupació mínima ( un magatzem petit). La nau,
una de les més espectaculars del Parc, està abandonada i menyspreada.
Aspectes negatius
- Manca d’inversió econòmica per avançar en el projecte cultural del Museu Colònia
Vidal
- Baix nivell d’ocupació dels habitatges: actualment només viuen 70 persones a Cal
Vidal. Envelliment de la població.
- Projecte de reconversió de l’espai industrial en habitatges, modificant l’estructura
original de la fàbrica. L’espai industrial de Cal Vidal és un dels millors situats per
mantenir l’ús industrial.

Figura 14. Vista aèria de la Colònia Vidal, amb els espais diferenciats
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Figura 15. Espai central, església i habitatges a Cal Vidal

Figura 16. Edifici Fundació Vidal
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Figura 17. Nau industrial principal de Cal Vidal

2.1.4 Cal Marçal
Cal Marçal és probablement la colònia que ha conegut amb menys força la crisi del
sistema, perquè l’existència del dinàmic barri de la carretera i la particular història
industrial han fet que aquest nucli, molt relacionat amb Puig-reig, molt més obert pel fet
de ser creuat per l’antiga C-1411 i el tren, no es despoblés i mantingués la seva
identitat i el seu dinamisme.
La fàbrica de Cal Marçal i els edificis industrials annexos constitueixen el conjunt
arquitectònic més ben conservat de tot el Parc Fluvial i, molt probablement, de totes
les colònies tèxtils existents a Catalunya. Es tracta d’un impressionant conjunt de
patrimoni industrial i mostra fins a quin punt és compatible la conservació del patrimoni
i el respecte per aquest amb les noves iniciatives econòmiques i industrials. És el
model a seguir.
Des de la construcció de la variant de l’antiga C-1411 al seu pas per Puig-reig, Cal
Marçal ha estat capaç de desenvolupar un model propi al marge de la carretera.
Aquest model es basa en quatre punts (Miralda et al,2000) :
-

Zona Industrial: propietat d’Industrial Puig-reig SL, ubicada a les naus de l’antiga
fàbrica de filats i teixits de cotó, s’ha convertit en un parc d’empreses amb les
següents característiques.
a) 85% de l’espai industrial ocupat
b) Marques empresarials diverses: Blanfill SA (tèxtil), teixits Berguedans
(tèxtil), Agrener Industrial (mobiliari de granges), Envasados y Manipulados
Codina SL ( sector alimentari) i Secavi SL (sector fusta).
c) Serveis comuns del parc d’empreses amb un gran nivell de qualitat i de
conservació de l’entorn.
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-

Zona residencial: Cal Marçal és una colònia singular pel fet que la colònia obrera
es complementa amb una zona amplia d’habitatges de propietat particular ubicats
al peu de l’antiga C-1411.

-

Colònia de serveis: la situació actual mostra clarament que cal Marçal ha
esdevingut un barri de serveis i característiques pròpies:
a) Restaurant i Bar Cal Marçal. Molt actiu els caps de setmana.
b) Forn de pa, fa serveis a totes les colònies de Puig-reig.
c) Funerària Puig-reig

-

Elements de cohesió social forta:
a) Potent i dinàmica associació de veïns.
b) Sentit identitari propi.
c) Creixement urbanístic impulsat pels mateixos residents propietaris que
construeixen habitatges.

Aspectes negatius
Els accessos a la colònia de Cal Marçal són molt dolents i la barriada de Cal Marçal
ofereix un creixement desordenat.
Els edificis existents tenen una ocupació considerable, un 68%, però els llogaters no
han rehabilitat els edificis d’habitatges i aquest ofereixen un aspecte desangelat.

Figura 18. Vista aèria de la Colònia Cal Marçal
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Figura 19. Vista de la fàbrica i els edificis, en segon pla, Cal Marçal.

Figura 20. Excel·lent estat de conservació de la fàbrica, Cal Marçal.
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2.1.5 Cal Pons
La colònia Pons és un gran conjunt urbanístic i arquitectònic que neix i es forma en un
període de temps curt, per la qual cosa presenta una gran unitat.
Aspectes positius
- El valor patrimonial del conjunt del jardí – bosc, amb tots els seus elements
arquitectònics.
- La seva proximitat a Puig-reig per connectar bé la colònia amb el nucli urbà.
- L’ajuntament de Puig-reig és el propietari majoritari de la colònia.
- Accessos diferenciats per a les activitats industrials.
- Urbanització de la part superior de la colònia. Cal Pons queda absolutament unit al
poble.
- Una escola taller, impulsada per l’Ajuntament i CCOO i que compta amb mòduls
de jardineria, fusteria, electricitat i paletes, ubicada a la Torre Nova, treballa en
l’arranjament de l’escola i el convent.
Aspectes negatius
- L’espai industrial està totalment desocupat, llevat de l’aprofitament energètic i una
petita industria alimentària.
- Els accessos a la zona industrial es troben en mal estat i molt descuidats.
- L’espai residencial, ocupat en un 70%, es troba en mal estat.
- L’Ajuntament de Puig-reig ha venut dos dels edificis singulars, la Torre del Director
i la Torre Vella, el que resta oportunitats al conjunt.
- Cal una neteja i un manteniment del conjunt jardí - bosc.

Figura 21. Vista aèria de Cal Pons, Puig-reig
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Figura 22. Vista general des del pont de Cal Pons, Puig-reig

Figura 23. Espai industrial de Cal Pons.
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Figura 24. Estat actual dels edificis d’habitatges de Cal Pons.

2.1.6 Cal Casas
Cal Casas és una de les set fàbriques del terme municipal de Puig-reig, l’única a
l’entorn de la qual no es va desenvolupar una colònia tèxtil com a tal i també la primera
que va aturar l’activitat tèxtil.
La seva proximitat al nucli urbà de Puig-reig ha fet possible, des de fa anys, la seva
integració al poble. El carrer de Cal Casas – que és el carrer dels habitatges dels
treballadors – connecta amb el carrer Llobregat, de Puig-reig. La proximitat amb el
camp de futbol de Puig-reig reforça aquesta vocació urbana.
El conjunt de la fàbrica té accessos independents i els horts existents tenen
qualificació urbana per habitatges.
Un entorn ben conservat i la proximitat del pont gòtic de Periques acaben de configurar
un espai idíl·lic.
Aspectes negatius
- L’espai industrial, la fàbrica, està abandonada i mostra clars signes de
despreocupació.
- Els espais que envolten el conjunt de Cal Casas es troben descuidats i bruts.
- Els accessos són deficients per la manca d’enllumenat i d’urbanització.
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Figura 25. Vista aèria de la fàbrica i entorn de Cal Casas

Figura 26. Façana principal de Cal Casas, Puig-reig
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2.1.7 Cal Prat
La colònia Prat manté la propietat íntegrament en la família industrial que la regenta, la
família Prat. La raó social Colònia Prat SL és propietària del parc residencial, del parc
industrial, dels edificis singulars i dels espais lliures.
Els espais industrials estan ocupats en un 65% per una diversitat d’empreses:
Torcidos Ibéricos i Slastic SA, ubicades a la zona industrial nova, al pla del camp de
futbol, i Indicolor, Rukite Tèxtil SL i Teixits Berguedans, a les naus de la colònia.
La família Prat ha creat una zona industrial de lloguer: l’empresa alimentària Ballarà SL
s’ha instal·lat en una fàbrica construïda de nou. Es dibuixa una nova zona industrial a
Puig-reig que connecta el poble amb la colònia Prat i disposa d’accessos independents
i està en molt bon estat.
La nova C-16 dóna un accés directe a les colònies de Cal Prat, mantenint el bon accés
existent prèviament.
Aspectes negatius
- Envelliment de la població resident a la colònia.
- Despoblament de la colònia: hi ha molts habitatges desocupats i per tant, en mal
estat de conservació, la qual cosa aconsellà als propietaris l’enderrocament del
bloc d’habitatges més antic i més característic de la colònia.
- L’espai industrial de la fàbrica vella està desocupat.
- La torre dels propietaris està desocupada.
- No hi ha cap botiga oberta per als habitants de la colònia.

Figura 27. Vista aèria de Cal Prat, Puig-reig.
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Figura 28. Edificis singulars a Cal Prat (Torre de l’amo i del director)

Figura 29. Edifici principal de la fàbrica de Cal Prat
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2.1.8 El Guixaró
Amb la crisi del sistema de colònia, bona part dels habitatges van ser venuts com a
segones residències i l’Associació de Veïns, molt activa, es va convertir en el puntal de
la vida social i cultural d’una comunitat que aplega prop de 150 persones.
El bon estat del conservació del conjunt industrial explica l’existència d’activitat
econòmica i el funcionament de l’empresa Sorsa SA, dedicada al tractament i
manipulat de plàstics. Aquesta empresa ocupa el 35% de l’espai industrial i és
propietària de totes les naus industrials, la torre, els jardins i el camp de futbol.
El parc residencial està ocupat en la seva totalitat, aproximadament la meitat de
primera residència i l’altra meitat de segona residència. La modificació de les normes
subsidiàries en el municipi de Casserres, en quant als accessos al conjunt fabril són el
primer pas per solucionar els problemes d’accés.
En quant als serveis, funcionen tres empreses que tenen i poden tenir vinculacions
turístiques: Restaurant Guixaró, Restaurant la Nau i Ceràmiques Aubets.
En general, el conjunt de la colònia es troba en bon estat, tant pel que fa als vials, les
infraestructures bàsiques i els habitatges.
Aspectes negatius
- Mals accessos des de la C-16, especialment en sentit sud.
- L’accés a la fàbrica es fa per la colònia, el que fa difícil separar ambdós espais i
les seves funcions.
- L’entorn del riu, maltractat pels incendis de 1994, requereix una urgent actuació de
neteja i repoblament forestal. El Guixaró és una de les colònies que té més
contacte amb el riu i aquest espai cal que es cuidi.

Figura 30. Vista aèria del Guixaró
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Figura 31. Vista del Guixaró des de la C-1411.

Figura 32. Façana del cos principal de la fàbrica
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Figura 33. Edifici d’habitatges al Guixaró

2.1.9 Viladomiu Nou
Viladomiu Nou és, juntament amb l’Ametlla de Merola i Cal Marçal, una de les colònies
amb més personalitat i amb més dinamisme. Les característiques urbanes, amb l’espai
industrial diferenciat i separat en quant a accessos i ubicació de la zona residencial,
permeten apostar per un futur en el qual puguin conviure activitats industrials,
residencials i turístiques.
Pel que fa a l’espai residencial, gairebé la totalitat està ocupat per primera residència.
El bon estat de conservació dels habitatges i dels carrers i places és la millor garantia
de futur per aquesta colònia.
En quan a l’activitat industrial, només s’ocupa un 35% de l’espai disponible, amb les
empreses Balvitex SL, Vicatex SL i fusteria Fèlix Rodriguez. L’empresa Colonia Vidal
SA té en propietat el Salt d’aigua, l’edifici La Seda edifici caldera, antiga fusteria,
casetes magatzems, edifici motors, edifici dipòsit gas-oil vora teatre. L’edifici industrial
es troba en un bon estat de conservació però no s’aprofita totalment.
L’Ajuntament de Gironella és propietari de la torre, el cine i la guarderia, espais molt
útils per acollir activitats a l’entorn del turisme.
La torre de Viladomiu Nou és el centre d’Interpretació del Parc, actualment restaurada
per aquest ús.
Aspectes negatius
- Envelliment de la població
- Baixa ocupació de l’espai industrial.
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Figura 34. Vista aèria de Viladomiu Nou

Figura 35. Torre de Viladomiu Nou. Centre d’Interpretació del Parc Fluvial
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Figura 36. Façana del cos principal de la fàbrica de Viladomiu Nou

Figura 37. Façana del cos secundari de la fàbrica de Viladomiu Nou
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2.1.10 Viladomiu Vell
Un dels aspectes més positius de Viladomiu Vell és la seva proximitat a Cal Bassacs i
Gironella i la bona connexió interna amb les colònies de Viladomiu Nou i del Guixaró.
Per altra banda, la proximitat de Viladomiu Vell al riu en una zona que és plana i sense
desnivells és també un aspecte a considerar com a positiu: la colònia i l’espai per a ús
industrial es van construir en un mateix nivell.
Aquest espai industrial es troba en un bon estat de conservació en quant a estructura,
però l’aspecte original de les façanes ha desaparegut. S’ha perdut el caràcter original
industrial.
Els residents de la colònia van aconseguir, amb l’ajuda de l’Ajuntament i la força de
l’Associació de veïns, adquirir els habitatges en règim de propietat. Actualment els han
anat restaurant tots i presenta un aspecte molt bo.
En quant a les empreses del sector industrial hi ha Fados, Excavacions Clotat, Manel
Garcia (transportista), Ebenisteria i decoració Casals, Agrigel i Cedinsa, encara que
ocupen només un 30% del parc industrial.
Aspectes negatius
- Envelliment de la població
- Carrers i places en un mal estat de conservació
- Torre de l’amo en un estat de degradació important.
- El complexe industrial ha perdut el seu caràcter pel tractament de les façanes i
encara està ocupat només en un 30%.

Figura 38. Vista aèria de Viladomiu Vell
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Figura 39. Torre de l’amo de Viladomiu Vell

Figura 40. Edifici d’habitatges rehabilitat a Viladomiu Vell
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Figura 41. Cos principal de la nau industrial de Viladomiu Vell

Figura 42. Vista des de la C-1411 de Viladomiu Vell
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2.1.11 Cal Bassacs
Cal Bassacs presenta una característica notable: és una de les poques fàbriques
tèxtils que continuen en actiu al Berguedà. Ha aguantat totes les crisis i, tot i que el
nombre de treballadors és molt menor, la modernització de la maquinària i
l’especialització productiva expliquen l’èxit de la seva aposta. La producció es manté,
però el model de colònia no. Amb tot, el dinamisme de la fàbrica al llarg de tants anys
explica l’existència d’un barri i no d’una colònia: el barri de Cal Bassacs té entitat
pròpia i autonomia respecte la fàbrica.
En aquest sentit es creen habitatges nous i dona un creixement urbà positiu. Els antics
habitatges de la colònia s’abandonen per donar creixement al barri d’una manera
independent.
La creació de barris en les antigues colònies és un model de desenvolupament urbà
modèlic com a solució integradora de les colònies en els nuclis urbans.
Aspectes negatius
- Els antics habitatges propers a la fàbrica es van degradant- La fantàstica torre de l’amo, una de les més espectaculars en el conjunt de les
colònies del Llobregat, no té cap ús. Aquesta torre és de propietat particular, del
sr. Ramon Pagerols Santacreu.
- El sistema de la fàbrica té uns accessos dolents des dels barris de la Font dels
Torrecs i Can Ramons.
- El sistema de fàbrica té un únic propietari, el sr. Enric Muntanyà. Els vials i els
espais lliures són de propietat de l’Ajuntament de Gironella.

Figura 43. Vista aèria de Cal Bassacs
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Figura 44. Cos de la nau principal de Cal Bassacs

Figura 45. Complex industrial de Cal Bassacs
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Figura 46. Torre de l’amo de Cal Bassacs

2.1.12 Cal Metre
El creixement del nucli urbà de Gironella des de finals del segle XIX ha integrat el
conjunt industrial de Cal Metre i la petita colònia. Els habitatges dels treballadors van
començar a ser desocupats a la dècada dels setanta i avui l’índex d’ocupació és molt
baix.
La torre senyorial es conserva en bon estat i és un dels edificis més emblemàtics de
Gironella, de propietat particular de Sra. Núria Orriols Niubó. Els vials i espais lliures
són de l’Ajuntament de Gironella.
La fàbrica de Cal Metre és una de les poques que ha aconseguit mantenir la seva
activitat industrial. L’empresa FILGIR SA de filatures ocupa un 30% aproximadament
de l’espai industrial. De totes maneres, no s’ha mantingut l’aspecte original de la nau
fabril i es requeriria una actuació important en aquest sentit.
Aspectes negatius
El conjunt d’habitatges es troba en un estat de conservació bastant dolent. Els últims
anys una empresa ha construït una nau annexa al bloc d’habitatges de la colònia. El
tractament de façana es molt desafortunat i dóna un aspecte de barraquisme al global
de la colònia.
Caldria preservar els elements patrimonials més característics: torre, muralla i canal, i
intentar reconstruir el portal d’accés al conjunt.
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Figura 47. Vista aèria de Cal Metre, dins del nucli urbà de Gironella

Figura 48. Vista del conjunt de Cal Metre
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Figura 49. Façana sud del cos principal de la nau de Cal Metre

Figura 50. Façana nord del cos principal de la nau de Cal Metre
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2.1.13 Ametlla de Casserres
Quan la fàbrica va tancar portes, als anys seixanta, els empresaris van oferir als
treballadors la possibilitat d’adquirir els habitatges en règim de propietat, i la majoria ho
van acceptar. La proximitat amb Gironella va facilitar el manteniment de la població, i
l’actuació de l’Ajuntament de Casserres garantí el manteniment dels vials i dels serveis
bàsics.
En quant als edificis singulars, els residents de l’Ametlla i el capellà van impulsar una
campanya per poder-la comprar i actualment és del Bisbat de Solsona.
La torre de l’amo es va subhastar i actualment és de propietat particular, de la sra.
Maria del Mar Ortega Arias i es troba en un estat d’abandonament total.
El conjunt d’habitatges es troba absolutament rehabilitat i amb una ocupació total de
primera residència. Els edificis es troben en un excel·lent estat de conservació.
En quant a l’espai industrial, les naus estan gairebé desocupades i els usos industrials
es concentren a la planta baixa de les naus. La ocupació del parc industrial és del
40%. Cal dir que els edificis industrials són dels més importants en quant la seva
qualitat arquitectònica com a naus.
Els accessos a l’espai industrial són molt limitats pel pont i la connexió amb Gironella
s’hauria de reforçar amb una passarel·la sobre el canal.

Figura 51. Vista aèria de l’Ametlla de Casserres
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Figura 52. Vista de les naus industrials de l’Ametlla de Casserres

Figura 53. Vista de les naus industrials de l’Ametlla de Casserres
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Figura 54. Bloc d’habitatges de l’Ametlla de Casserres

Figura 55. Torre de l’amo de l’Ametlla de Casserres
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2.1.14 La Plana
La crisi de la filatura de la Plana es va fer sentir a principi dels anys seixanta i la fàbrica
tancà portes l’any 1963. El tancament alterà totalment la vida de la colònia, que va
perdre molts habitants; els habitatges foren venuts als antics treballadors que optaren
per quedar-se a viure a la Plana.
Diferents intents i iniciatives industrials marquen el llarg període que va del 1963 fins a
l’actualitat. El més important és el que va iniciar l’any 1985 Martí Font, que va instal·lar
a la vella fàbrica una moderna filatura, que amb el nom de Planafil SA va treballar
intensament fins al 1999, quan un incendi destruí tot el recinte fabril; els empresaris
optaren per construir una nova fàbrica a prop de Casserres.
A la Plana, avui convertida en polígon industrial d’Avià, hi ha instal·lades cinc
industries que mostren fins a quin punt ha canviat el sector industrial del Berguedà.
Son empreses dedicades als sectors agroalimentari, de reciclatge, a la mecànica i una
a la filatura.
Aspectes negatius
- Baix nivell d’ocupació residencial en un espai de clara vocació industrial.
- Població envellida.
- Manca de serveis.
- Habitatges de segona residència de poca qualitat per un entorn poc cuidat i
totalment industrial.

Figura 56. Vista aèria de la Plana
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Figura 57. Bloc d’habitatges de La Plana (únic que queda de la colònia)

Figura 58. Bloc d’habitatges de La Plana en l’entorn industrial
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2.1.15 Cal Rosal
La seva situació, a banda i banda de la carretera, a mig camí entre Berga i Gironella, i
l’experiència d’haver de fer front a la clausura de la línia ferroviària Manresa - Berga
l’any 1973 van determinar un futur basat en un model comercial. Cal rosal s’ha
mantingut actiu i viu gràcies al fet que era i és un punt de parada per als viatgers de la
C-16.
Els petits negocis s’han adaptat a les exigències de la carretera que passa per la
colònia i han mostrat una gran capacitat d’adaptació a les noves demandes. També
s’hi ha instal·lat noves empreses de serveis (gasolinera, restaurants...) Cal tenir una
menció especial al mercat del Bolet, que hi és actiu durant sis mesos a l’any i és un
important focus de turisme a la colònia.
Els habitatges de la colònia presenten un alt nivell de consolidació i de conservació,
amb una ocupació del 97%. L’entorn fluvial i rural és atractiu, molt especialment a
l’antic tram de la via de Cal Rosal a Pedret.
Respecte el recinte industrial, és d’una magnitud molt important i per aquest motiu, la
seva recuperació és força complicada. El seu estat actual de conservació és
absolutament alarmant.
Aspectes negatius
- Cal Rosal es troba en tres termes municipals. Els ajuntaments de Berga, Avià i
Olvan no es coordinen a l’hora d’actuar a Cal Rosal.
- Tot el recinte industrial i fàbrica així com el convent de les monges es troba en un
estat de degradació alarmant.

Figura 59. Vista aèria de Cal Rosal
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Figura 60. Estat actual de les naus principals de Cal Rosal

Figura 61. Estat actual de les naus principals de Cal Rosal
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Figura 62. Excel·lent estat actual del bloc d’habitatges de Cal Rosal

Figura 63. Mercat del Bolet de Cal Rosal i serveis diversos
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3. LA REUTILITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL
El patrimoni industrial està avui reconegut com part de la història i la cultura dels
territoris i, per això, se li dóna la consideració d’element clau de la identitat d’aquells
llocs que han conegut, amb diferent intensitat i de la mà de sector productius
tradicionals, processos d’industrialització més o menys intensos.
No només les grans ciutats retenen vestigis industrials amb valor patrimonial, també
les conques mineres, els valls industrialitzats o alguns espais litorals ofereixen restes
industrials dignes de ser recuperades i aplicades a nous usos o projectes que els
rescatin de la ruïna i els revalorin en tots els ordres: urbanístic, cultural, econòmic i
social.

3.1 Les ruïnes industrials com problema territorial
L’impacte de la crisis industrial, de caràcter estructural i vinculada a la irrupció de les
anomenades “noves tecnologies”, es va sentir amb força a les regions d’antiga
industrialització, allà on la ciutat-empresa havia determinat l’evolució econòmica i
social de grans territoris. En totes elles es va desencadenar un procés de davallada
que va portar a l’abandonament de grans infraestructures industrials.
Les mesures de reestructuració i reconversió industrial posades en marxa pels
governs europeus als anys vuitanta per aturar la crisis no van evitar el tancament de
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multitud de fàbriques, ni la liquidació d’empreses i negocis de tot tipus i mida, ni els
acomiadaments massius de treballadors.
Un dels fenòmens més eloqüents de l’impacte territorial de la desindustrialització i el
trasllat de la indústria per efecte de la mutació del sistema productiu és, precisament,
l’aparició d’espais industrials abandonats, que va posar en alerta als responsables
públics locals allà on la magnitud del fenomen va ser major. En principi no van saber
acabar amb un problema que anava en augment : degradació mediambiental i física
de l’espai urbà, contaminació de sòls, especulació, destrucció de l’activitat econòmica,
atur i tensió social. El que sí era evident és que les velles fàbriques i els terrenys
industrials abandonats constituïen un factor desestructurant que desvalorava la imatge
i reduïa l’atractiu de les zones afectades.
Per als governs locals i regionals el tractament de les ruïnes industrials no es
plantejava a principis dels anys vuitanta com un fi en si mateix, és a dir, no es pensava
en elles com patrimoni a conservar, sinó més bé com un recurs (sòl fonamentalment)
al servei de la política de reconversió industrial i de les accions regionals
acompanyants.
El govern espanyol va aprovar l’any 1985 les “Zonas de Urgente Reindustrialización”,
un instrument de promoció industrial amb la finalitat de reactivar les economies
regionals i refer el teixit productiu dels espais més castigats per la crisis industrial, amb
accions que contemplaven, en alguns casos, la recuperació d’àrees industrials
abandonades amb un nou ús: el de polígons industrials orientats a incrementar la
oferta de sòl i, amb això, les oportunitats de noves inversions. Aquest instrument no va
ser molt eficaç degut a la combinació de diferents factors: insuficiència de recursos
aplicats, falta de cooperació entre els agents implicats en el procés de reconversió, i,
segurament, una mala interpretació del problema. (Pascual, 1993; Fernández García,
1997)

3.2 L’interès social pel patrimoni industrial
El patrimoni industrial es caracteritza per una arquitectura de caràcter efímer que aviat
es veu afectada per la obsolescència de les estructures davant la ràpida evolució dels
processos tècnics. El canvi en els paisatges industrials és més important que en altres
paisatges; hi ha menys permanència, menys inèrcia i a tota innovació productiva el
segueixen profundes alteracions formals i estètiques.
A mesura que es van fer evidents els efectes de la crisis i la davallada industrial, va
néixer una sòlida corrent d’opinió i pensament sensible amb les ruïnes industrials, els
problemes que comporten i la necessitat de buscar solucions. Aquesta nova corrent
dóna fruit a propostes d’intervenció fonamentades en la idea de protegir i conservar les
estructures, edificis i espais industrials abandonats, en comptes de suprimir-les.
El patrimoni industrial és un recurs amb atractiu, susceptible d’actuar com a reclam
cultural i per tant, de convertir-se en un producte turístic, podent actuar com un factor
de revitalització socioeconòmica i recuperant la identitat dels territori es crisis (Feliú,
1998; Álvarez Areces, 2001).
En el procés de presa de consciència de l’interès i valor patrimonial dels vestigis
industrials fou decisiu el paper d’alguns historiadors i científics britànics després de la
segona guerra mundial, interessats tots per l’estudi de les condicions en que s’havia
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produït la industrialització, les causes i les conseqüències que va tenir per al progrés
occidental.
La novetat d’aquest enfocament radica en que per primera vegada el concepte de
patrimoni històric es posa en relació amb les restes materials de la industrialització i
aquests adquireixen la consideració de béns culturals, que han de tenir reconeixement
jurídic, estructura administrativa i política nacional o regional de protecció.
A partir d’aquest moment s’inicia una revisió dels plantejaments dels vells museus de
la ciència i la tecnologia, que deixaran de ser testimonis del progrés per prestar atenció
a la dimensió humana de la industrialització (Santacreu, 1992). Al mateix temps es
desenvolupen noves concepcions museístiques amb la finalitat de recuperar el
patrimoni industrial europeu sense privar-lo del seu context històric-territorial, entre les
que destaquen: Centre d’Arxius Històrics del Museu alemany de la Mina, Fundació del
Museu de la Vall d’Ironbrige o el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, a Terrassa.
El creixent interès del sector universitari pel patrimoni industrial es manifesta igualment
en iniciatives com l’elaboració d’inventaris i catàlegs , o oferta de cursos de doctorat ,
així com el desenvolupament de projectes d’investigació en col·laboració amb
prestigioses universitats estrangeres, com el que ha reunit la Universitat Politècnica de
Catalunya i a l’Institut Tecnològic de Massachussetts (MIT) en torn a un treball
d’ordenació territorial sostenible del Llobregat que incorpora els recursos patrimonials
a la proposta final d’intervenció: El Parc de les Colònies, un singular paisatge industrial
para el que es proposa una operació de regeneració econòmica, ecològica i social del
sistema de colònies tèxtils (Lista i Sabaté, 2001).

3.3 Consolidació binomi Patrimoni Industrial-Patrimoni Territorial
Finalment el patrimoni industrial ha aconseguit el just reconeixement cultural com a
testimoni del passat econòmic, tècnic i social dels segles XIX i XX, tal i com es pot
observar a partir de les actuacions del Comitè de Patrimoni de la UNESCO.
L’interès de la UNESCO pel patrimoni industrial és molt recent, com ho prova el fet que
el primer lloc inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial fou la Mina de sal de Wieliczka, a
Polònia, l’any 1978. Fins al 1992 el Comitè de Patrimoni no estableix una veritable
política de reconeixement dels emplaçaments industrials amb valor patrimonial
universal. El reconeixement de la UNESCO del patrimoni industrial com part del
patrimoni cultural i territorial constitueix una de les millors garanties de supervivència
per allò que fins principis dels anys setanta era considerat de manera generalitzada
com ruïnes inservibles.
En l’actualitat s’està adoptant un criteri més complet de patrimoni industrial, valorant-se
no només els edificis puntuals i concrets sinó el paisatge industrial en els seu conjunt.
En el marc d’Europa, la sensibilitat cap al patrimoni industrial es va materialitzar a
partir de 1983, amb l’entrada en vigor del programa “Recolzament a projectes pilot
comunitaris en matèria de conservació del patrimoni arquitectònic”, un instrument
financer destinat a la conservació del patrimoni europeu de béns immobles. Els
resultats d’aquest programa van ser insuficients des de la òptica de la protecció i
conservació del patrimoni cultural en general, al fallar els mecanismes de finançament
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(Benito,1996). Els Fons Estructurals, a través de diferents programes comunitaris,
també han permès conservar i rehabilitar el patrimoni industrial.
A Espanya, des de l’any 2000 està en marxa el “Plan Nacional de Patrimonio
Industrial” vinculat a l’Institut del Patrimoni Històric espanyol. Aquesta iniciativa es
justifica per la naturalesa d’aquest patrimoni com testimoni fonamental per comprendre
i documentar un període clau de la nostra història i la conseqüent necessitat d’articular
les bases de la seva conservació, ja que es tracta d’un patrimoni en ràpida
transformació i deteriorament i , per tant, en greu perill de desaparició (Linarejos et al,
2002). El seu àmbit d’aplicació és tot el territori espanyol i com aspecte a destacar
figura la distinció de tres tipus de Béns Industrials:
-

-

-

Elements aïllats, per la seva naturalesa o per la desaparició de la resta dels
seus components però que siguin testimoni suficient de l’activitat industrial que
exemplifiquen.
Conjunts industrials, on es conserven tots els components materials i
funcionals, així com la seva articulació; es a dir, constitueixin una mostra
coherent i completa d’una determinada activitat industrial.
Paisatges industrials, on es conserven visibles en el territori tots els
components essencials dels processos de producció d’una o varies activitats
industrials relacionades entre sí.

Aquest Pla considera com patrimoni industrial les manifestacions compreses des de la
meitat del segle XVIII, coincidint amb els inicis de la mecanització, i el moment que
aquesta comença a ser substituïda total o parcialment per sistemes on intervé
l’automatització. També s’inclouen les manifestacions arquitectòniques o
tecnològiques relacionades amb les activitats de producció i distribució, habitatges i
equipaments.
Des del punt de vista normatiu, la consideració del patrimoni industrial com un
testimoni material de la cultura és un fenomen també recent. A Espanya, els primers
textos d’obligada referència és la Llei de Patrimoni Històric, de 16/1985 de 25 de juny,
que dóna entrada en el Dret espanyol a la protecció del patrimoni industrial (Alonso,
2002), encara que en el text no tingui un tractament específic.
En el marc normatiu autonòmic és on el patrimoni industrial troba un tractament
específic que inclou la dimensió territorial.

3.4 Tendències recents de revalorització del patrimoni industrial
Una vegada aconseguida la consciència de la necessitat de conservar el patrimoni
industrial es planteja la pregunta de què fer amb aquest patrimoni. La reutilització i
revalorització són aspectes tan importants com el fet d’impedir la seva destrucció i
desaparició (Pardo Abad, 2004) . Les construccions industrials precisen un tractament
específic no convencional degut a les característiques de les seves estructures, la
seva localització, la distribució d’espais i plantes...Aquestes qüestions han acabat per
centrar els tipus de condicionament i reutilització possibles.
El repertori i número d’actuacions que revaloren el patrimoni industrial és tan ampli i
variat que resulta difícil seleccionar les iniciatives que puguin ser més rellevants.
Només una part d’aquestes es produeixen tenint en compte el territori, ja sigui en
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espais urbans (edificis o conjunts fabrils complexes), i a escala local o regional amb la
recuperació d’espais productius (valls industrials, zones mineres).
Les intervencions en el patrimoni industrial edificat més divulgades tenen com
protagonistes antigues fàbriques o magatzems rehabilitats i convertits en museus,
centres d’art, centres d’empreses, blocs d’habitatges o simples lofts (Álvarez Areces,
1992). Es tracta de construccions de certa singularitat, vinculades a la memòria
industrial i a la identitat cultural de la ciutat, pel que han passat per un període
d’abandonament, després protegides com béns d’interès cultural o monuments i, per
últim, s’han convertit en eixos d’operacions de renovació urbana que les incorporen,
amb els usos més diversos, a projectes que milloren la imatge, qualitat i competitivitat
de la ciutat.
Fora de les aglomeracions urbanes hi ha iniciatives de desenvolupament local i
d’ordenació territorial integral i sostenible que recuperen escenaris, ambients i
paisatges industrials per activitats d’oci i de turisme. En aquest sentit destaca
l’actuació anomenada “ecomuseu”, que té en el territori i els seus elements
patrimonials els principals recolzaments en tant que el projecte recrea activitats
anteriors, rescata la memòria social i productiva local i genera nous elements de valor
per dinamitzar una zona deprimida o en crisis.
L’ecomuseu es basa en la idea de convertir un determinat paisatge industrial en un
museu, de manera que s’estableixi una relació recíproca entre la societat i l’entorn. En
alguns casos es pot mantenir l’establiment en actiu, però el més freqüent es que es
recuperin després del tancament per reforçar la identitat d’una regió i clarificar de
forma específica la seva naturalesa.

3.5 El turisme industrial a Catalunya. Les rutes de les colònies
El turisme industrial permet conèixer tot aquest passat fabril i valorar la successió dels
diferents canvis productius i tècnics. S’ha organitzat en molts casos en rutes o
itineraris industrials.
A Catalunya destaquen les rutes interiors comarcals al llarg de dos rius, el Llobregat i
el Ter, de fort passat industrial. (Llurdés i Coit, 1999)
En el primer cas es tracta d’una ruta a través de les colònies industrials de la comarca
del Berguedà, al llarg de 20 kilòmetres entre la plana de Bages i la muntanya del
Berguedà, seguint l’eix del riu Llobregat. Existeix la possibilitat de fer un itinerari guiat
de quatre hores de duració des de Cal Rosal fins a l’Ametlla de Merola. La ruta permet
conèixer un significatiu llegat industrial català i aproximar-se al fet curiós de les
colònies industrials amb tots els seus elements: fàbriques, rescloses, canals,
habitatges dels obrers, esglésies escoles, torres dels amos, etc.
El riu és un eix d’elevat interès ambiental i industrial i la consideració de Parc Fluvial
consisteix en una resposta integrada i coherent de preservació.
En el cas del riu Ter es tracta també d’una ruta a través d’un eix fluvial de industries
tèxtils de finals del segle XIX a l’interior de Catalunya. Hi ha un recorregut guiat de
unes dues hores de duració per la conca mitja del riu Ter.
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4. LA REUTILITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL.
PRINCIPALS EXPERÌENCIES EUROPEES
La recuperació del patrimoni industrial va començar a finals de la dècada de 1950 i
principis de 1960 a la Gran Bretanya, però en la majoria dels països es va retardar fins
la dècada de 1970 coincidint amb la reestructuració industrial motivada per la crisis
econòmica. En aquest moment es generalitzà l’interès pels edificis en desús i les àrees
d’antiga industrialització. (Pardo Abad, 2002)
Es va ampliar la noció de monument, fins aquell moment molt clàssica i limitativa, per
quedar englobat tot el llegat industrial en el més ampli i modern concepte de patrimoni
cultural. Van augmentar els estudis d’investigació i les publicacions, organitzant-se
congressos i col·loquis des de 1973, i es van crear els primers museus centrats
expressament en la difusió i comprensió de les restes materials de la industrialització.
Destaquen les actuacions portades a terme al regne Unit, França, Alemanya, països
nòrdics i Itàlia principalment.
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4.1 El naixement de la Revolució Industrial: el Regne Unit
La Gran Bretanya és el país on va començar la Revolució Industrial i també la
preocupació per recuperar les restes de la industrialització. L’experiència britànica és
una de les més interessants d’Europa: molts testimonis de passat industrial s’han
recuperat amb intervencions basades en molts casos en projectes de caràcter turístic.
Nombroses ciutats del país compten entre els seus atractius turístics les obsoletes
fàbriques rehabilitades i reutilitzades.
La transcendència de Ironbridge està fora de cap dubte, ja que és on va néixer la
Revolució Industrial. Es localitza al centre d’Anglaterra, en la vall del riu Severn, en un
àrea on abunda el ferro, l’argila i el carbó mineral. El 1779 es va construir el primer
pont de ferro del món, fet que va canviar el nom de la localitat de Coalbrookdale a
Ironbridge. A més, aprofitant l’existència d’una bona argila aviat s’instal·laren fàbriques
de porcellana i rajola.

Figura 64. Vista de Ironbridge, en el riu Severn

A finals de la dècada de 1967 s’organitzà un museu, després ampliat, i amb visites a
diferents llocs d’interès històric. Les visites superen les 800.000 persones l’any i
l’aprofitament turístic del lloc dóna feina a més de 2000 treballadors locals.
Més a l’est de Ironbridge, no gaire lluny de les ciutats de Sheffield i Nottingham, en la
regió de Derbyshire, el riu Derwent concentra un elevat nombre de fàbriques de la
primera industrialització on es va instal·lar la nova tecnologia inventada per Richard
Arkwright per al filat del cotó. És la zona en la que va sorgir per primera vegada al món
la producció a gran escala en un espai prèviament rural. La necessitat de construir
nombrosos equipaments i habitatges per als obrers va donar origen a les primeres
ciutats industrials modernes. El paisatge resultant és d’elevat interès turístic per la
aproximació que ofereix al visitant a la història i la tecnologia dels inicis de la
industrialització.
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Les invencions de Arkwright es va aplicar per primera vegada en una fàbrica
construïda en 1771 en la localitat de Cromford, després una altra en 1776; molt aviat
els mateixos procediments tècnics van ser imitats en altres llocs del país i Alemanya i
estats Units. El millor exemple de fàbrica de vall del Derwent sigui la Masson Mill
(1783), on s’ha obert el Museu del Treball Tèxtil, amb una col·lecció de maquinària
històrica original que trasllada al turista directament al segle XVIII. En la fàbrica Belper
North Mill s’ha creat el Centre de Visitants del Vall del Derwent, amb algunes
màquines tèxtils dignes de contemplar, com la “spinning jenny” de Hargreve i la “water
frame” de Arkwright.
Més al nord d’Anglaterra, en la regió de West Yorkshire, es pot visitar Saltaire,
exemple ben conservat de ciutat industrial de mitjans del segle XIX, on la seva trama
va exercir una influència decisiva en el desenvolupament de les ciutats- jardí. El plànol
urbà no ha sofert cap canvi, es manté intacte, i l’arquitectura reflexa com poques
l’estètica pròpia de l’anomenada època victoriana i l’impuls econòmic aportat per la
indústria tèxtil. Els edificis constitueixen un model únic de colònia industrial, concebuda
per Titus Salt com model alternatiu a les conflictives fàbriques urbanes de les ciutats
pròximes de Bradford i Leeds. El lloc de major interès turístic és la fàbrica, coneguda
com Salts Mill, convertida en un centre cultural i d’art amb el nom de 1853 Gallery.
A Escòcia, a uns 40km de Glasgow, es troba New Lanark, en un paratge evocador de
suaus turons travessats per tranquils rius. Aquest assentament industrial es fundà en
1785 i des del principi es va vincular en un sector clau en la naixent Revolució
Industrial: el teixit de cotó. Entre 1800 i 1825 la va dirigir Robert Owen, reformador
social que aspirava a una societat ideal. En 1968 va finalitzar la producció industrial i
cinc anys després es va declarar àrea com de conservació prioritària per evitar el
deteriorament dels edificis, la majoria georgians i construïts amb pedra.

Figura 65. Vista de New Lanark, ecomuseu escocès.
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El desenvolupament turístic ha estat una peça clau en la regeneració econòmica de
New Lanark i la seva comarca. S’ha creat un centre de visitants i hi ha varies
infraestructures hoteleres, així com la sala d’exposicions en el vell magatzem del poble
i visites guiades que es centren en les visionaries reformes socials i educatives de
Robert Owen. Anualment New Lanark atrau a un elevat nombre de visitants que
busquen conèixer el millor exemple conservat de un poblat tèxtil del primer període de
la industrialització britànica, pel que és evident la seva rellevància internacional.
Al sud de Gales es troba un punt clau en la industrialització del segle XIX.: el paisatge
industrial de Blaenavon. És un paisatge directament originat per l’impacte de la mineria
de carbó i del ferro: mines de carbó, un primitiu sistema ferroviari, forns, habitatges
d’obrers i tota la infraestructura social de la comunitat. Els testimonis d’aquest passat
són molt abundants i adquireixen especial protagonisme a la ciutat de Blaenavon, amb
la major part dels edificis dels primer període victorià construïts abans de 1870. Des
del centre de visites es poden realitzar diferents recorreguts industrials de caràcter
turístic, entre els que s’inclou la mina Big Pit, on s’ha creat el Museu de la Mina de
Gales.
Les polítiques de regeneració urbana han contemplat en tots els casos la conservació i
reutilització del patrimoni industrial. La ciutat de Manchester és un excel·lent referent
en aquest sentit, essent les seves fàbriques tèxtils un element característic del
paisatge urbà durant més de 200 anys. S’ha creta el Parc Castlefield de Patrimoni
Urbà: avarca un ampli sector de la ciutat i en ell s’inclouen les restes de l’antic fort
romà, el braç oriental del braç Bridgewater (1760), diferents magatzems i la estació de
la Liverpool Road Railway. En aquesta estació es va inaugurar en 1983 el Museu de la
Ciència i Industria de Manchester. La peça clau del museu és precisament l’edifici de
l’estació de passatgers de 1830, la més antiga del món.
Complement d’aquesta part central de la ciutat és el barri de Ancoats, que ofereix la
possibilitat de conèixer el primer suburbi industrial del món, basat en el vapor i les
nombroses fàbriques de filat de finals del segle XVIII i principis del XIX.
La resta de les ciutats britàniques compten igualment amb experiències turístiques
interessants, com la recuperació dels Docklands de Londres i l’obertura de varis
museus en edificis històrics industrials, com la Tate Modern en una antiga central
elèctrica.
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4.2 El concepte d’ecomuseu: França
El patrimoni industrial a França gaudeix dels mateixos privilegis que al Regne Unit i
està inventariat, el que ha facilitat la seva investigació i el debat públic en torn als
valors que representa. S’han traçat algunes rutes industrials relacionades amb el tèxtil
i la mineria i s’han posat en ús amb noves funcions molts testimonis de la vella
industrialització francesa.
El que més destaca a França és la creació d’un nou concepte de museu industrial:
l’ecomuseu (Casanelles Rahola, 2002). Aquesta paraula va sorgir en un congrés
celebrat a França en 1971 sobre el patrimoni industrial; l’objectiu principal d’un
ecomuseu és mantenir al visitant en contacte amb la informació i oferir-li pautes
d’interpretació que li permetin interactuar amb el medi extern, és a dir, transcendeix
l’àmbit de la edificació on funciona. A més, els ecomuseus són un instrument molt vàlid
de desenvolupament regional ja que, en general, el treball es exercit amb la
col·laboració de la població local i les institucions públiques.
En les ciutats franceses de Le Creusot i Montceau-les-Mines, l’activitat industrial va
disminuir considerablement degut a la reconversió de la època de la postguerra. Es va
incrementar l’atur i van tancar moltes mines de carbó i plantes siderúrgiques, amb la
conseqüent migració de la població. Aquest fet va fer pensar en la idea de recuperar
els espais industrials abandonats i crear un museu que preservara la memòria
productiva d’aquesta regió de l’est de França, involucrant als habitants en el nou
projecte.
L’ecomuseu, creat en 1973, constitueix una experiència única i pionera en el món
sobre recuperació i nou ús a gran escala de nombrosos edificis en un ampli territori.
Abarca un àrea urbana bastant amplia de més de 100.000 habitants i molts testimonis
d’indústries lligades en el seu dia a la extracció carbonífera i la producció siderúrgica.
En 1785 es va crear una fàbrica reial de vidre, manufactura que servia per abastir de
vidre la cort. A principis del segle XIX la manufactura tancà i l’edifici (Château de la
Verrerie) va servir de residència a la família Schneider, que va donar un impuls
industrial a la zona sense precedents a França ja des de la primera meitat del segle
XIX. Per a la família Schneider va treballar François Bourdon, inventor del martell piló
de vapor que va donar a la localitat la seva preeminència en la indústria metal·lúrgica
mundial.
La seu de l’ecomuseu es va establir en el Chateau ja citat i des d’allà es coordina la
visita dels dos conjunts d’activitats: el de les indústries metal·lúrgiques i del transport
en Le Creusot i el de les extractives de carbó i industries derivades a Montceau-lesMines.
Pròxim a aquest ecomuseus troba la salina Arc-et-Senans, en la regió del Franc
Comtat. La salina constitueix un dels monuments més cèlebres del país per la bellesa
de la seva construcció. Data del regnat de Lluís XV, és a dir, alguns anys abans de la
Revolució Francesa. En aquesta època l’ús de la sal era fonamental per la conservació
dels aliments i la medicina; sobre la seva venta l’estat imposava un fort impost, la
gabella, que nodria una important part de les arques de França.
La salina Reial funcionava com una colònia integrada per la fàbrica i la comunitat que
treballava en ella. Construïda en forma de semicercle, incloïa habitatges i llocs de
producció en un total de 11 edificis. El plànol semicircular era molt pròxim al
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simbolisme elemental de les ciutats ideals radioconcèntriques. L’estil de les
edificacions estava clarament inspirat en el manierisme del segle XVI: les columnes
amb tambors alternativament cilíndrics i cúbics es van prendre directament de
Palladio, com s’aprecia en el pavelló central del director. L’únic edifici d’estètica
industrial era un ja destruït en el que l’aigua salina s’evaporava de forma natural abans
de ser escalfada a foc. La salina, ja obsoleta per l’aparició de noves tècniques, va
tancar en 1895. Va començar un període d’abandonament i pillatge de les pedres, fins
que el 1996 van concloure les seves obres de restauració.

Figura 66. Salina Reial de Arc-et-Senans

Més al nord del país es troba en la regió de Nord-Pas de Calais dos llocs molt
interessants: l’Ecomuseu de Fourmies-Trélon i el Centre Històric Miner de Lewarde.
Creat l’Ecomuseu de Fourmies-Trélon a 1980, és un dels primers de França i compta
amb una amplia xarxa de seus per tota l’àrea urbana de les dues localitats. En cada
seu associada s’aborden temes concrets i específics: els més importants són el Museu
del Tèxtil de Fourmies i el Museu del Vidre de Trélon.
El Museu del Tèxtil està instal·lat en l’antiga fàbrica Provoust-Masurel, construïda el
1874 i dedicada a la indústria de la llana. Es pot contemplar un bon nombre de
màquines que marquen l’evolució tècnica en la fàbrica fins 1978, any en que tanca
definitivament. Es conserva la cadena completa de fabricació, des de la llana bruta fins
el teixit final.
El Museu del Vidre s’ubica en una fàbrica cristallera del segle XIX a Trélon. Disposa
d’un excepcional conjunt industrial format per edificacions, infraestructures tècniques i
equipaments de producció. Va començar el seu funcionament en 1823 i va estar en un
principi dedicada a la producció d’ampolles, reconvertint-se després de la I Guerra
Mundial a perfums per les principals firmes franceses. L’exposició mostra els
processos de fabricació i la evolució de les tècniques de producció, amb vídeos,
maquetes i visites guiades.
69
722-TES-CA-3821 - Bosco Pineda Lleó

Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

La creació del Centre Històric Miner de Lewarde sorgeix en la dècada de 1980 de la
mà de les Houllières du Bassin Nord-Pas de Calais, amb l’objectiu de conservar i
aportar a les generacions futures el testimoni de més de tres segles d’activitat minera,
industrial i social en aquesta regió del nord de França. El centre agrupa a 7.000m2
d’edificis industrials sobre una superfície de 8 hectàrees. És el museu miner més gran
del país i ha superat la xifra de 2 milions de visitants des de la seva obertura al públic
en 1984. El Centre Històric Miner comprèn un museu amb més de 15.000 objectes
exposats, un arxiu amb prop de 500.000 documents iconogràfics i un centre de cultura
científica de la energia.
La visita guiada al museu parteix dels vells banys dels miners i continua per la
lampisteria, recorregut en tren miner i diferents galeries amb la recreació de les
condicions de treball. L’edifici de la màquina d’extracció número 2 alberga l’exposició
“La Màquina”, que presenta els sistemes d’extracció dels carbó des del seu origen fins
al tancament definitiu d’aquesta zona.
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4.3 La recuperació de gran àrees industrials a Alemanya
Durant els últims 50 anys, el procés de desindustrialització ha estat molt intens en
algunes regions d’Alemanya, sobretot en las que, com Renania-Westfalia, iniciaren la
Revolució Industrial basant el seu creixement en el carbó, l’acer i les grans fàbriques.
Després del tancament van aparèixer els paisatges desolats que obligaren a buscar
solucions i noves perspectives de futur.
Els edificis industrials foren una autèntica senya d’identitat arquitectònica per la regió
del Rhin i els nous usos s’han enfrontat a problemes de difícil solució encara que hi ha
hagut importants injeccions de diners. Les grans mides d’algunes fàbriques, la seva
estructura de ferro y acer o els elevats costos han obligat a una selecció de les més
representatives per a la història industrial d’aquesta part de l’occident alemany. De
totes maneres, la zona s’ha convertit en una de les regions europees que millor ha
sabut orientar la conservació i l’explotació turística d’un riquíssim patrimoni industrial,
superar la depressió econòmica i regenerar un paisatge afectat per la ruïna i
l’abandonament.
En la regió s’ha plantejat la denominada Ruta del Patrimoni Industrial amb l’objectiu
manifest de preservar la cultura industrial d’una de les zones que va tenir la més gran
concentració fabril de tota Europa. La regeneració paisatgística i econòmica es va
impulsar a través de la creació del Emscher Park en el districte del Rhur i la
reutilització d’un ampli nombre d’establiments. El parc es correspon amb la conca del
riu Emscher, afluent del Rhin, formant un corredor de 800 km2 entre les ciutats de
Duisburg i Bergkamer.
Els itineraris proposats uneixen entre si els diferents projectes de recuperació i donen
estructura al parc. Els llocs i punts d’interès per al turisme industrial són molt
abundants i tots ells donen a conèixer al públic els testimonis de la industrialització
renana. En la ruta hi ha varis museus, punts panoràmics i fàbriques de gran mida, a
més de suficient informació específica i cartogràfica.
Alguns exemples visitables dins de la ruta són les mines de carbó de Zollverein,
Maximilian i Zollern, el gasòmetre de Oberhaussen, de 117 metres d’alçada i convertit
en una de les més extraordinàries sales d’exposicions d’Europa, els canals del RhinHerne i Wessel-Dattlen, elevadors de vaixells, pobles obrers de Eisenheim,
Teutoburgia, Friedriech-Heinrich, etc. Un total de vuit museus s’han obert últimament
per mostrar diferents aspectes relacionats amb la industrialització dels últims 150 anys,
oferint un important focus d’atracció turística del país.
La mina Zollverein, construïda en 1898, constitueix un punt central de tot l’entramat
industrial de Renania-Westfalia i comprèn un conjunt d’instal·lacions històriques per a
l’extracció del carbó amb un elevat valor arquitectònic. El conjunt s’ha restaurat per
complet i es mostren exposicions i recorreguts on s’explica la feina i els perills
associats a la extracció del mineral.
L’elevador de Henrichenburg, junt al canal Dortmund-Ems, és un altra atractiu turístic
de la zona. Inaugurat per l’emperador Guillem II en 1899, la seva construcció va
despertar des d’un principi un gran interès. La gent volia veure la tecnologia que
permetia elevar un vaixell de 600 a 800 tones per salvar un desnivell de 14 metres
d’alçada. L’elevador va estar operatiu fins 1970. Avui es pot visitar tot el complex i
comprovar el món de la tecnologia i el vapor utilitzats en ell.
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Figura 67. Emscher Park, en el districte del Rhur

El cas de la siderúrgia Völklingen en la regió del Sarre. Es va crear l’any 1873,
convertint-se en el primer centre industrial de perfils metàl·lics de tot el país. A finals de
la I Guerra Mundial la fàbrica es veia tal i com es pot veure en l’actualitat, segueixen
sent elements principals del paisatge fins 1986, any que es produeix el tancament
definitiu. Representa un exemple extraordinari de planta siderúrgica íntegrament
conservada que és capaç de mostrar en la seva totalitat el procés de producció.

Figura 68. Complexe de Völklingen, Sarre
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4.4 Països Nòrdics: Suècia i Finlàndia
Com en molts altres llocs d’Europa, el tancament de les antigues fàbriques, tallers i
mines, ha estat molt intens en la freda Europa del Nord. Molt especialitzada aquesta
zona en algunes branques industrials bàsiques (siderúrgia, paper, tèxtil...), el procés
d’industrialització es va iniciar aviat davant l’impuls emprenedor dels seus habitants i
l’abundància de matèries primeres (ferro, fusta i aigua). La transformació ocasionada
per la indústria fou intensa en algunes àrees, canviant el paisatge i reforçant, inclús, el
sentit d’identitat de la població.
Front a altres països industrials, a Suècia i Finlàndia les antigues fàbriques no han
estat substituïdes per noves, s’han mantingut al llarg del temps per l’existència d’espai
suficient i l’absència d’enfrontaments bèl·lics des de principis del segle XIX. Els
testimonis del passat industrial, per tant, s’han conservat i a més van començar a ser
vistos com monuments des de molt aviat.
La selecció d’entorns i edificis ha estat constant i sempre s’ha comptat com requisit
imprescindible que els llocs fossin adequats per la recepció de visitants. Es considera
que la preservació i posta en valor del patrimoni industrial col·labora en el manteniment
de les senyes d’identitat dels territoris i els seus habitants i explica les claus de
formació dels paisatges de nombroses zones.
Bergslagen fou la primera regió de Suècia on es va desenvolupar la indústria. Es
localitza al sud est del país, front el llac Mälaren. Abunda el ferro, l’aigua i els extensos
boscos, tres requisits imprescindibles que van fer possible la revolució industrial del
país i convertir aquesta regió en la base de la Suècia moderna. A l’any 1986 es va
crear l’ecomuseu de Bergslagen sota la influència de les persones que havien creat el
de Le Creusot-Montceau. Convertit el paisatge i el seu patrimoni industrial en les
peces claus, els objectius principals del ecomuseu són interpretar de forma viva la
història de Bergslagen, proporcionar un perfil cultural a aquest turisme i protegir
entorns i edificis en el seu lloc d’origen. L’ecomuseu compta amb un total de 49 punts
visitables, des de mines a alts forns i foses, habitatges, canals, ferrocarrils.
La fàbrica metal·lúrgica de Engelsberg es va construir l’any 1681 i es va convertir en
una de les més modernes instal·lacions metal·lúrgiques d’Europa i del món entre 1700
i 1800. Comprèn oficines, habitatges, una mansió i diferents construccions industrials.
Conserva la majoria dels equips tècnics de l’època i es manté tal qual des de la seva
última remodelació l’any 1870. L’activitat va acabar l’any 1919 i es va començar a
restaurar en la dècada de 1970.
A Finlàndia, la industrialització està íntimament lligada a algunes de les seves
principals ciutats. És el cas de Tampere, situada a 130km al nord de Helsinki. Tampere
constitueix la primera ciutat industrial de Finlàndia i una de les més importants dels
països nòrdics. No només per la història de la seva industrialització si no també pel
seu desenvolupament d’una excel·lent tecnologia i una arquitectura d’indubtables
valors estètics, s’han establert varies rutes turístiques de patrimoni industrial que
recorren els hites més significatius de la ciutat.
Una de les fàbriques és la tèxtil cotonera Finlayson. Fundada en 1820 per l’escocès
James Finlayson, fou el més gran assentament industrial del país. Com a Anglaterra,
el cotó va centrar la primera industrialització tèxtil a gran escala, que exportava a
Rússia. La fàbrica va aprofitar un emplaçament industrial ideal per l’abundància
d’aigua: els ràpids Tammeroski, just al centre de la ciutat.
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La industria és un autèntic monument industrial de la història de Finlàndia. La part
central, el Kuusvooninkinen de 6 plantes, està protegit i la seva restauració ha estat
supervisada per la Comissió d’Edificis Històrics. A l’actualitat, oficines, estudis d’art,
espais per exposicions i equipaments esportius mantenen el complex en plena
activitat.
A les proximitats es troba l’antiga fàbrica Oy Tampella AB, fundada en 1861 per la
producció metal·lúrgica de turbines, vaixells i locomotores, que va suposar l’ampliació
del panorama industrial finlandès més enllà de les industries de fusta, paper i cartró.
Durant la II Guerra Mundial el centre va manufacturar armes i municions i després del
conflicte bèl·lic es va especialitzar en les màquines de producció de paper i tractament
de la fusta. En un dels edificis s’ha instal·lat el museu Vapriikki, on s’ofereix una
perspectiva històrica de l’assentament industrial en torn als ràpids Tammerkoski durant
més d’un segle.
El millor exponent de tot el patrimoni industrial finlandès el representa la fàbrica Verla,
a uns 160km al nord est de Helsinki en el vall del riu Kymi. L’idíl·lic poblat i la pròpia
fàbrica de paper són un exemple únic de la industria paperera del segle XIX en el nord
d’Europa. La seva fundació data de 1872, moment en que la regió començava a
desenvolupar-se com el centre de la industria de fusta i paperera finlandesa. Amb varis
incendis i reconstruccions, la industria va estar en funcionament fins 1964 després de
gairebé un segle d’existència.
L’any 1972 es va obrir al públic el primer museu industrial de Finlàndia amb el nom de
Verla tehdasmuseo. Es pot visitar tot el conjunt i dins de la fàbrica es mostren les
diferents activitats desenvolupades des de la seva fundació, així com les diferents
tasques per convertir la fusta en paper. L’any 1996 va obtenir la categoria de Patrimoni
de la Humanitat.

Figura 69. Vista de Verla Thedasmuseo, a Finlàndia

74
722-TES-CA-3821 - Bosco Pineda Lleó

Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

4.5 Itàlia i el patrimoni industrial
La industrialització italiana es va iniciar amb retràs respecte la registrada en altres
regions del centre i oest d’Europa, i en conseqüència els testimonis són més recents.
D’altra banda, en zones del nord del país el desenvolupament del a revolució industrial
fou relativament intens i anterior al de la majoria de les regions mediterrànies
europees, i la conservació i valorització d’aquest sistema industrial només s’ha donat
en part i en dates recents.
A la regió de Toscana es va obrir al públic l’any 2000 el Museu Miner Abbadia San
Salvatore i aprofita les instal·lacions per a la producció de mercuri, que va començar el
1897 i va concloure l’any 1976. El model museístic es basa en l’exposició de la
tecnologia minera per extraure mercuri de cinabri. L’objectiu de la reconstrucció del
procés productiu i les evolucions recents de les tècniques metal·lúrgiques, mostrant els
equips i les instal·lacions en el seu lloc d’ús.
Més al nord, a la regió de Llombarda i pròxim a la localitat de Capriate San Gervasi, es
troba el monument més interessant de tot el patrimoni industrial italià: el complex tèxtil
de Crespi d’Adda. El complex va començar amb l’establiment, en la vorera del riu
Adda, d’una comunitat ideal pels empleats i constitueix avui l’exemple més significatiu
del fenomen de les colònies industrials a Itàlia. Es conserva perfectament el seu
aspecte urbanístic i arquitectònic i constitueix un model autèntic de ciutat ideal.
La fàbrica i la colònia van ser construïdes a finals del segle XIX (1878) per l’industrial
cotoner Cristóforo Benigno Crespi i representa l’inici de la industrialització a gran
escala a Itàlia. Era el temps dels grans industrials filantrops que es preocupaven per
satisfer les necessitats dels treballadors, però també dels empresaris interessats en
instal·lar les seves fàbriques lluny dels revolucionaris centres urbans. Per cada
treballador hi havia una casa amb jardí i serveis indispensables: església, escola,
hospital, teatre, banys públics,...
La fàbrica es situa al llarg del riu, prop de la mansió dels Crespi; en paral·lel a la
fàbrica s’alineen les carrers i habitatges dels obrers, d’inspiració anglesa. Els quadres
dirigents ocupaven cases aïllades i les elevades xemeneies accentuen les
perspectives i la importància de la industria dins la colònia; enfront la fàbrica trobem la
església i l’escola.
A la regió de Piamonte s’ha establert la Ruta de la llana entre les ciutats de Biella i
Borgosesia a través d’un recorregut de 50km amb nombrosos assentaments
industrials inutilitzats però testimoni d’un ric passat tèxtil. A més es pot observar tot un
sistema territorial de caràcter fabril integrat per canals de derivació, centrals
elèctriques, poblats obrers, escoles, hospitals, etc.
L’itinerari comença en l’edifici Alfredo Pia a Biella, de 1824, sense grans valors
arquitectònics i un desenvolupament en alçada al més pur estil de Manchester. Centra
un àrea en la que s’ubica també l’imponent complex Agnostetti e Ferrua, reconstruït el
1876 després d’un incendi.
A la localitat de Miagliano s’ubica la fàbrica tèxtil cotonera Poma, fundada al 1863, i el
poble obrer corresponent, de construcció de 1870, i constitueix el millor exemple de
tota la regió. En diferents centres dispers però pròxims, l’empresa va arribar a emplear
a 4000 treballadors. Altres edificis industrials característics són les fàbriques Carlo
Barbera i Giuseppe Botto.
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La més simbòlica de tota la ruta, i lloc d’especial atracció turística, és l’anomenada
Fabbrica della Ruota, on es troba des de 1984 el Centre de Documentació de la
Industria Tèxtil. Construït l’edifici al 1878, ocupa una parcel·la de més de 2.500m2 i va
estar en activitat fins al final de la dècada de 1960. Es conserva intacte el sistema de
transmissió d’energia amb una gran roda que, col·locada en l’extrem exterior de
l’edifici, recollia l’energia produïda en una turbina localitzada a més de 80 metres de
distància amb un cable d’acer.

Figura 70. Vista de la Fabbrica della Ruota, Centre de Documentació de la Industria Tèxtil
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4.6 Altres experiències europees
En la resta del continent les recuperacions també han estat importants. Completen un
panorama bastant ampli en torn als nous usos turístics del patrimoni industrial.
A Bèlgica destaca la recuperació de nombroses explotacions d’hulla, com les de
Argenteau, Bois-du-Luc i Grand-Hornu, les tres a Valonia, amb centres d’interpretació i
conservació de màquines i eines. També destaca l’actuació efectuada en el Canal del
Centre, amb quatre ascensors hidràulics de finals del segle XIX i principis del XX per
salvar els desnivells topogràfics als vaixells. Els ascensors i les sales de màquines
reben aproximadament 80.000 visitants l’any.
A Holanda existeixen diferents exemples dignes de tenir en compte. La ciutat de
Tilburg constituïa una autèntica ciutat tèxtil amb nombroses factories de indubtable
caràcter patrimonial. El Museu Holandès del Tèxtil està ubicat en una d’elles: la
Mommers and Company. El complex, que data del segle XIX protegit com a monument
nacional, fou restaurat al 1986 per convertir-lo en museu.
La peça clau del patrimoni industrial holandès es l’estació de bombeig a vapor Wouda,
prop de la localitat de Lemmer. Data de la dècada de 1920 i és un dels millors conjunts
conservats de màquines de vapor del món i en l’actualitat encara funciona com
sistema auxiliar de la moderna estació de bombeig.
A Polònia destaca la mina de sal de Wieliczka, prop de Cracòvia. És l’únic lloc del món
on l’activitat minera ha continuat sense interrupció des de l’Edat Mitjana. Fou el primer
element industrial declarat al 1978 com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Actualment, la mina s’ha convertit en un dels majors atractius turístics de tota Polònia.
A Portugal destaquem, pel caràcter patrimonial de les edificacions i per la recuperació
amb fins turístics, la Fàbrica de Chapelaria de San Joao de Madeira, la fàbreica de
pòlvora de Barcarena, la Reial Fàbrica de Panos de Covilha, del segle XVIII, la fàbrica
de ceràmica Jerònimo Pereira Campos de Aveiro i l’Ecomuseu de Seixal.
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5. PLA DIRECTOR URBANÍSTIC COLÒNIES DEL
LLOBREGAT.
El Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat és un instrument de
planejament general definit segons l’article 56 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC 1/2005). Es va
aprovar definitivament el 27 de Juliol de 2007 per la Comissió d’Urbanisme de la
província de Barcelona. (Sabaté et al, 2007).
El Pla Director Urbanístic de les colònies del Llobregat és un instrument urbanístic que
ha de servir per a preservar l’entitat del conjunt de colònies que trobem entre Berga i
Balsareny però amb possibilitat d’adaptar-se a les necessitats dels temps actuals.
L’objecte del Pla Director Urbanístic és l’ordenació urbanística del sistema
d’establiments tèxtils de la vall del riu Llobregat entre la colònia Rosal i la Sèquia de
Manresa.
El Consorci del Parc Fluvial i altres agents del territoris van impulsar la realització de
Pla Director, però ha estat la Generalitat de Catalunya qui l’ha dut a terme.
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5.1 Antecedents del PDU
5.1.1 Àmbit del Pla
La vall del riu Llobregat entre el Pla de Bages i el Prepirineu és l’àmbit objecte del Pla
Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat. Es tracta d’una unitat geogràfica
caracteritzada per l’alt valor patrimonial de la seva seqüència d’establiments tèxtils
encaixats en una vall estreta vora l’eix viari del Llobregat.
S’identifiquen divuit peces de naturalesa diversa entre les quals cal distingir, en funció
de la seva consistència urbana, dotze colònies (Cal Rosal, Ametlla de Casserres,
Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixaró, Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal
Riera, Ametlla de Merola, Soldevila), tres semi- colònies (La Plana, Cal Metre, Cal
Bassacs) i tres fàbriques de riu (Cal Casas, Cal Forcada, La Rabeia).
La semi- colònia, a diferència de la fàbrica de riu, disposa d’habitatge obrer però
manca dels edificis singulars i serveis propis de la colònia completa.
El Pla afecta a nou municipis riberencs: Avià, Berga, Casserres, Gironella, Olvan, Puig
reig (Berguedà). Balsareny, Gaià, Navàs (Bages); i coordina un sistema urbà d’uns vint
mil habitants articulat al llarg dels vint-i-nou quilòmetres del curs fluvial comprès entre
el Pantà de La Baells i la Sèquia de Manresa. Uns dos mil habitants es reparteixen en
les dotze colònies i tres semi- colònies, i uns divuit mil es concentren en quatre viles de
riu (Gironella, Puig-reig, Navàs i Balsareny).
L’àmbit del Pla no parteix directament de la delimitació administrativa dels municipis
implicats. La vall del riu s’entén com a unitat bàsica de referència i l’àmbit del pla és
integrat per una zona genèrica de 2 quilòmetres centrats a l’entorn del riu, amb un
àmbit de regulació més intensa entre el fons de la vall i els replans intermedis a banda
i banda del curs fluvial.
Es distingeix un àmbit central, entre Cal Rosal i l’Ametlla de Merola, caracteritzat pel
ritme més intens de colònies completes i la relació estreta entre el riu i l’antiga
carretera.
Aquesta zona correspon al Parc Fluvial del Llobregat, i al seu entorn s’articulen tres
sub- àmbits d’enllaç de caràcter divers:
-

Sub- àmbit de connexió cap al sud amb la Sèquia de Manresa (entre Navàs i
Balsareny), dins de la comarca del Bages. Riu i carretera es separen i la
potència dels assentaments industrials vora el riu decreix.

-

Sub- àmbit de connexió cap al nord amb el Pantà de La Baells (a partir de Cal
Rosal). La Vall de Pedret, de notable valor natural, creua encaixada el
Prepirineu mentre la carretera guanya nivell i es desvia cap a Berga.

-

Sub- àmbit de connexió amb Graugés, a l’altiplà de ponent. Aquesta colònia
agrícola, històricament vinculada a la colònia Rosal i articulada a la vall a través
de les rieres, conforma un conjunt excepcional.
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5.1.2 Objectius del Pla
L’objectiu principal i fonamental del Pla Director Urbanístic de les Colònies del
Llobregat és establir les directrius per a la consolidació de les colònies industrials com
a barris d’un sistema urbà coherent i respectuós amb la seva identitat i elements de
valor patrimonial més rellevants.
De totes maneres, els diferents objectius del Pla es poden resumir en els següents
punts:
-

-

-

-

-

Establir determinacions per a l’elaboració d’un Catàleg de Patrimoni que
permeti el reconeixement dels elements de valor cultural i natural de l’àmbit del
Pla, i identifiqui els nivells de protecció adequats.
Establir directrius en relació a les disposicions sobre sòl urbà i urbanitzable
previstes pel planejament municipal, a efectes de contenir el creixement del sòl
urbà vora l’espai fluvial i preservar la qualitat del seu paisatge.
Promoure el desenvolupament urbanístic ordenat, tot programant àmbits
d’intervenció pública estratègica i incentivant la participació del sector privat en
algunes àrees d’oportunitat.
Establir mesures de protecció addicional del sòl no urbanitzable a incorporar
pel planejament municipal.
Harmonitzar el planejament urbanístic amb les directrius de l’Agència Catalana
de l’Aigua i la normativa sectorial aplicable en relació als usos admesos a les
lleres i llur àrea d’influència.
Garantir la gestió unitària del Pla amb la creació del Consorci del Parc Fluvial
del Llobregat.

5.1.3 Contingut del Pla
El Pla Director aborda l’ordenació del seu àmbit des d’un marc territorial i un marc
urbà.
És a dir, analitza la ordenació del conjunt en primer lloc tenint en comte l’estructura
ecològic- paisatgística del conjunt del territori, l’estructura d’assentaments i l’estructura
viària del conjunt de l’àmbit regulat.
En segon lloc, el Pla estableix les disposicions relatives al patrimoni i a les actuacions
de millora urbana dels sectors industrial i residencial per a totes les colònies, semicolònies i fàbriques de riu incloses en l’àmbit.
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5.2 Marc Territorial del PDU Colònies del Llobregat
L’objectiu de l’estudi del marc territorial és la vertebració conjunta de l’àmbit territorial
del Pla i la preservació del seu patrimoni.
El marc territorial que ens ocupa es tracta d’una peça de patrimoni- paisatge
excepcional construïda en els seus trets més valuosos durant la segona meitat del
segle XIX i el primer terç del segle XX. Aquest conjunt ha estat inclòs en el Plan de
Patrimonio Industrial com a bé històric de valor reconegut segons l’acord assolit per la
Dirección General de Bellas Artes, el Ministerio de Educación y Cultura i les
comunitats autònomes.
Actualment la seva integritat es veu compromesa per certes dinàmiques residencials i
productives. La millor connexió viària amb la regió metropolitana de Barcelona
augmenta la pressió d’alguns processos degradants que reclamen l’actuació conjunta.
5.2.1 Condicionants físics
Els principals condicionants del marc territorial del Pla són els següents:
5.2.1.1 Suport físic
Riu Llobregat
- Curs fluvial de règim mediterrani amb un cabal mitjà de 5 m³/s i un paisatge
associat de qualitat mitjana.
- Meandres sistemàticament ocupats per la banda de ponent, quan la topografia
ho permet. L’assentament originari tendeix a saturar l’àmbit perfilat pel riu i la
carretera, esdevenint una colònia- meandre.
- El Llobregat orienta el seu curs en direcció nord- sud. A banda i banda, rep el
cabal de rieres que actuen com a connectors naturals transversals i articulen la
vall amb els altiplans adjacents.
Vall del Llobregat
La secció de la vall es composa en termes generals de les següents parts:
- Fons de la vall: Curs fluvial, platges de llims, bosc de ribera i fàbriques de riu.
- Altiplans laterals: Agregats rurals i ermites.
- Replans intermedis: Cascos urbans a ponent i camps mirador a llevant. Les
colònies ocupen preferentment la costa entre els replans i el fons de la vall.
- Els itineraris longitudinals a banda i banda del riu (antiga C-1411 i Ruta de les
Colònies) es disposen en la inflexió entre replans i costa.
L’estretor de la secció s’accentua en alguns trams, especialment el comprès entre
Viladomiu Vell i Cal Prat. Aquest fet, combinat amb la condició natural de canal
connector entre el litoral mediterrani i els ports atlàntics, augmenta la pressió sobre la
vall.
5.2.1.2 Assentaments
S’identifiquen quatre viles de riu al llarg de l’eix fluvial (Gironella, Puig- Reig, Navàs i
Balsareny), separades per distàncies que oscil·len entre quatre i vuit quilòmetres.
Berga, capital de comarca, s’allunya del riu i encapçala el conjunt de forma excèntrica.
S’ubiquen també, perifèricament, alguns cascos urbans menors (Avià, Casserres i
Olvan). Finalment, les colònies, semi- colònies i fàbriques de riu es disposen cada un o
dos quilòmetres.
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Aquest conjunt d’assentaments urbans d’implantació espontània presenta greus
desequilibris en detriment de les colònies i a favor dels pobles. Per altra banda, no es
disposa d’un transport públic prou consistent.
5.2.1.3 Infraestructures
La mobilitat rodada local sobre l’eix del Llobregat es desenvolupa principalment a
través de l’antiga C-1411 completament segregada del trànsit de pas amb la
construcció de la nova C-16. L’autovia de rang internacional s’insereix a la vall amb
criteris que es corresponen a les necessitats d’un abast territorial més ampli, i disposa
de dos nusos d’accés per a cada nucli urbà.
A l’altra banda de la C-1411 s’articula un itinerari longitudinal proper al riu conegut com
la Ruta de les Colònies. La colònia, a cavall entre les dues vies, juga amb els seus
ponts i palanques un paper significatiu com a nexe d’unió. Es conformen anelles de
circulació vinculades al seu torn amb un ric repertori de circuits de segona línia i
connexions externes a la pròpia vall.
Les connexions transversals de la vall amb els altiplans adjacents s’efectuen
principalment a través de vies i camins associats a les rieres. Gironella, Puig-reig,
Navàs i Balsareny són cruïlles d’entrada des de la vall del Llobregat a les valls
interiors.
5.2.1.4 Paisatge
El valor ambiental de la vall que ens ocupa recau en un paisatge fluvial discret on
s’insereix una xarxa de recursos culturals estratificats en secció. El patrimoni industrial
del segle XIX, vinculat a l’aprofitament energètic de l’aigua, es concentra vora el riu en
forma de fàbriques i colònies. El patrimoni de procedència agrària es condensa
principalment en les masies i ermites dels altiplans.
- Matriu ecològica
La matriu ecològica d’aquest territori pot sintetitzar-se com una espina blava definida
pel riu i les rieres, juntament amb els seus espais fluvials associats. La quantitat i
qualitat de l’aigua d’aquest sistema és una qüestió fonamental fortament compromesa.
Per una banda, l’explotació intensiva de les minicentrals elèctriques comporta la
desaparició del riu durant la meitat del seu curs i, per tant, l’absència de les condicions
necessàries pel correcte desenvolupament de l’ecosistema fluvial. Per altra banda, la
manca de depuradores per a les colònies, afegida als residus generats per les
granges, empitjoren la situació.
- Àmbit fluvial sensible
S’identifica un domini fluvial conformat pel fons de la vall i els replans intermedis, a
banda i banda del riu, on es detecten processos susceptibles de malmetre els
principals atributs del paisatge fluvial: la tala de pollancredes, les graveres, els
creixements residencials i industrials i les noves infraestructures viàries.
5.2.2 Règim urbanístic del sòl
El PDU complementa el planejament vigent i el modifica en allò que s’hi oposi. Aquest
Pla afecta tres nivells d’estructura territorial:
a) Estructura ecològic- paisatgística
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Delimita dues zones de protecció a l’entorn de les colònies i el riu. Identifica les
zones de bosc a preservar i els àmbits fluvials urbans a desenvolupar
unitàriament.
b) Estructura d’assentaments
Identifica actuacions estratègiques vinculades a la C-16 i a la Via Cívica que
milloraran la consistència urbana del conjunt i permetran reubicar algunes
activitats inadequades. Aquestes actuacions podran comportar la modificació
del límit del sòl urbà vigent.
c) Estructura viària
Identifica la Via Cívica i un àmbit immediat associat, objecte de regulació.
Protegeix la ruta de les colònies com a itinerari turístic longitudinal
complementari a la Via Cívica. Preserva els camins connectors entre la Ruta de
les Colònies i la Via Cívica.
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5.3 Marc urbà del PDU Colònies del Llobregat
La colònia tèxtil és una de les peces més emblemàtiques del paisatge industrial català.
El tram fluvial que ens ocupa conforma un espai geogràfic d’extraordinari valor per la
intensa seqüència i qualitat de les seves colònies. És oportú, per aquest motiu, el seu
reconeixement com a patrimoni col·lectiu i l’articulació dels instruments urbanístics
necessaris per a preservar-lo.
Per altra banda, un enfocament més local posa en evidència la necessitat d’adaptar
les colònies a les exigències quotidianes dels seus habitants i productors. El
monocultiu tèxtil i l’aïllament originals, han deixat pas a una identitat més diversa, i a
vegades contradictòria, amb dinàmiques residencials, industrials i turístiques
superposades, fruit d’un nou model de mobilitat.
Les colònies són, en aquest sentit, una expressió contemporània del territori ciutat
català i el PDU permet millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Es palesa de
forma generalitzada la necessitat d’equiparar els estàndards de serveis urbans i
qualitat del parc residencial i dels espais lliures entre pobles i colònies.
Els residents de les colònies han pogut tenir sovint el sentiment de ciutadans de
segona, i cal corregir aquesta situació equilibrant l’accés als recursos urbans. Les
colònies han d’esdevenir barris dignes d’un sistema urbà solidari, amb l’eventual
companyia d’activitats productives compatibles. Una fàbrica en actiu és percebuda, en
general, com un atribut positiu, en la mesura que genera activitat i ajuda al
sosteniment d’usos complementaris a la residència (com el restaurant i la botiga de
queviures).
Convé, en aquesta direcció, ordenar la convivència del poble amb la fàbrica delimitant
correctament els accessos i espais per a cada ús. Aquesta apreciació general
s’expressa amb diversos matisos.
Cal distingir el cas de colònies com Soldevila, Cal Vidal o Cal Marçal, on la propietat
encara privada del conjunt dificulta la implicació de l’administració municipal en el seu
manteniment. En altres casos, on ja s’ha efectuat la cessió de vials i espais lliures,
convé un major compromís de l’ajuntament en aquesta tasca. Es dóna també la
situació, més excepcional (Cal Rosal), de propietats incertes sotmeses a càrregues
hipotecàries, circumstància que genera la degradació dels immobles i espais lliures
afectats. És convenient, en general, establir els mecanismes necessaris per a propiciar
el domini públic dels espais lliures i equipaments significatius.
També s’afegeixen, a vegades, les contradiccions d’una divisió municipal poc racional.
El cas de la Colònia Rosal assentada en tres termes municipals és prou eloqüent. La
llunyania dels cascos urbans en relació a les colònies del seu terme i la proximitat al
casc urbà d’un altre terme (el cas de l’Ametlla de Merola en relació a Navàs) genera
distorsions en el funcionament dels serveis públics que cal corregir.
En qualsevol cas, la colònia és una estructura productiva i urbana envellida que cal
adaptar als requeriments actuals.
La viabilitat de la millora urbana pendent resta condicionada, com s’ha esmentat, al
domini públic dels sistemes, però també i especialment, a la disponibilitat dels recursos
econòmics suficients. Promoció econòmica i millora urbana esdevenen les dues cares
de la mateixa moneda.
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5.3.1 Promoció econòmica
La regeneració urbana de les colònies passa necessàriament per la seva promoció
econòmica. El valor afegit d’un patrimoni tan extens és només assumible si es donen
condicions suficients de prosperitat econòmica i qualitat de vida en el conjunt del
territori.
Cal, en aquest sentit, activar dinàmiques residencials, industrials i turístiques
generadores de recursos, però sense oblidar que la millora del cos físic de la colònia
ha de garantir la continuïtat i l’enfortiment del cos social que l’habita i li dóna
consistència.
5.3.1.1 Indústria
És desitjable la plena ocupació del sòl industrial quan sigui compatible amb l’ús
residencial. És per això necessari millorar la qualitat dels factors de localització
productiva (accessibilitat, aigua i energia, telecomunicacions).
Cal promoure usos de major valor afegit i, si s’escau, propiciar el canvi d’ús productiu a
residencial o terciari respectant la delimitació de zona inundable. Les plusvàlues
generades han de revertir en el manteniment del sistema d’espais lliures i equipaments
de la colònia i compensar el sobrecost del patrimoni.
5.3.1.2 Turisme
El turisme crea economies i actua alhora com a catalitzador social. És oportú impulsar
dinàmiques empresarials recolzades en el patrimoni cultural de cada colònia, afavorint
la consolidació de productes turístics complementaris i harmònics amb els usos
productius i residencials.
5.3.1.3 Residència
L'increment del nombre d’habitants i el rejoveniment de la població són imprescindibles
pel manteniment del transport públic, les infraestructures urbanes i el sistema d’espais
lliures i equipaments.
És oportú impulsar la plena ocupació de la colònia (especialment de primera
residència) i, quan sigui possible, el creixement residencial respectuós. És convenient
garantir el control públic de les operacions immobiliàries per tal protegir la integritat
física i social de les colònies.
5.3.2 Millora urbana
La millora urbana de les colònies ha de permetre consolidar la seva condició de barris
integrats en una autèntica ciutat lineal articulada pel riu i la carretera, on han de viure
amb igual dignitat vint mil veïns repartits en pobles i colònies.
Però els recursos necessaris per a fer viable aquest horitzó són significatius. D’aquí la
importància de la promoció econòmica, i també la conveniència de generar
aprofitaments urbanístics per a fer front en cada colònia a les següents tasques:
-

Rehabilitar els edificis i espais lliures existents
Garantir la bona convivència de la zona residencial amb la zona industrial de la
colònia.
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-

Dotar les colònies dels serveis urbans necessaris amb un tracte equivalent al
dels nuclis urbans.,

5.3.2.1 Rehabilitar els edificis i espais lliures existents
Convé identificar els edificis de valor patrimonial (residencials, industrials i
equipaments) i plantejar vies d’accés als recursos econòmics necessaris per a
compensar el cost del seu manteniment com a patrimoni col·lectiu.
També calen directrius per a la rehabilitació arquitectònica preservant el caràcter dels
edificis, però alhora facilitant la necessària adaptació a les normatives de seguretat,
accessibilitat i estàndards de confort actuals.
Són igualment oportunes les pautes per a l’arranjament respectuós dels espais lliures
significatius. En alguns casos, cal també resoldre l’absència d’espais indispensables
pel normal desenvolupament de la vida col·lectiva, o la manca d’alguns espais
funcionals bàsics (el cas de l’Ametlla de Casserres desproveïda de plaça o el cas de
Cal Pons sense els aparcaments necessaris, il·lustren aquesta situació).
5.3.2.2 Garantir la bona convivència de la zona residencial amb la zona industrial
de la colònia
Cal promoure usos productius nets i compatibles amb la residència. És fonamental en
aquest sentit resoldre la segregació dels accessos. Cal també regular l’àmbit de la
fàbrica evitant transformacions poc respectuoses amb el caràcter singular dels seus
edificis històrics.
És convenient evitar la fragmentació de la propietat del parc industrial per tal de
facilitar la seva transformació vers usos residencials, comercials i terciaris. Cal
promoure aquesta transformació, especialment en aquells casos on l’activitat
productiva sigui més difícil i menys compatible amb la residència.
5.3.2.3 Dotar les colònies dels serveis urbans necessaris amb un tracte
equivalent al dels nuclis urbans
Mereixen un especial èmfasi els serveis de neteja dels espais lliures, recollida de
deixalles i sanejament. També el d’atenció mèdica domiciliària i emissió de receptes
(necessari per l’avançada edat d’una part important dels residents). Es considera
essencial el paper de la botiga que cal recolzar per la dificultat de mantenir el negoci
actiu en la colònia. Cal millorar igualment els serveis de transport públic, en especial
el relatiu a la gent gran i als infants.
Per altra banda, les colònies disposen sovint d’edificis idonis (teatres i centres cívics)
per a acollir usos de qualitat que no han d’ubicar-se necessàriament en el casc urbà
tradicional. Per tant, a part de garantir els serveis mínims per a una condició urbana
digne, cal també potenciar l’establiment d’usos significatius en la pròpia colònia que
enriqueixin el seu vincle amb el poble més enllà de l’estricta dependència.
En definitiva, cal que es visqui millor a les colònies, però l’ajut de l’administració
pública no és suficient per assolir l’estàndard desitjable. Cal augmentar el nombre de
residents i alimentar el cicle més serveis i més qualitat de vida sense malmetre el
caràcter de la colònia. Cal apropar la seva densitat residencial a la del poble propiciant
la plena ocupació dels habitatges. Cal conformar una oferta atractiva i de qualitat
adreçada a residents autòctons i de primera residència. Cal, en definitiva, rejovenir i
incrementar el poblament actiu i estable de la colònia. En aquest sentit, les noves
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promocions d’habitatge han de ser competitives en relació a les del poble; i és
necessària la participació de les associacions de veïns en el control d’aquests
processos que han de permetre resoldre les mancances estructurals:
- Transport públic i accessibilitat
Millorar el transport públic ordinari i escolar garantint una parada dins la colònia.
Millorar la connexió de la colònia amb els pobles de l’eix a peu, bicicleta o cotxe, per
tal d’accedir amb més facilitat als recursos urbans que la colònia no pot oferir.
- Espais lliures i infraestructures urbanes
Impulsar la urbanització pendent dels vials i espais lliures; i la millora de les xarxes
bàsiques (llum, telèfon, aigua, gas i clavegueram). Impulsar també la restauració dels
espais fluvials i la incorporació de les depuradores.
- Serveis i equipaments
Garantir la permanència dels serveis i equipaments bàsics com a catalitzadors de la
vida social de la colònia. S’entenen per serveis bàsics la botiga de queviures i el cafè o
bar. S’entenen per equipaments bàsics l’església i el casino o local social.
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6. CRITERIS I ACTUACIONS PREVISTES AL PDU.
ANÀLISI DE LES CONCLUSIONS
El PDU formula criteris i actuacions per a preservar i revalorar les colònies com a
barris de qualitat dins d’un sistema urbà solidari. Es plantegen enfocaments urbans
específics per a cada peça i enfocaments territorials que cal entendre en continuïtat.
Per una banda, es formulen directrius prou obertes per a que cada administració
convergeixi en la seva aplicació a partir dels instruments de planejament i capacitat de
gestió pròpia. Per altra banda, s’indica amb precisió suficient una relació d’actuacions
d’ordre molt divers.
És considera necessari assolir un equilibri entre la conservació estricta i la indiferència
pel patrimoni atesa la manca de recursos i l’envergadura de la transformació pretesa.
El PDU ofereix un pacte viable entre els interessos públics i privats que permeti formes
de preservació efectives.
El sosteniment de pobles i fàbriques és especialment costós quan s’exigeix també la
preservació i recuperació del patrimoni. Aquesta dificultat es veu agreujada per la
magnitud i la dispersió de les peces, l’absència de sòl públic, la posició perifèrica en
relació a dinàmiques inversores, el poblament escàs i envellit, i, en general, la poca
consciència sobre els valors culturals.
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Per aquest motiu, sense menystenir la necessària actuació pública, el PDU vincula la
millora urbana de les colònies amb la seva promoció econòmica i, en concret, amb
l’impuls dels sectors que hi poden generar riquesa: indústria, turisme i residència. En
general, la voluntat operativa del PDU es concreta en actuacions d’impuls privat,
tutelades per l’administració pública i vinculades a la resolució dels dèficits estructurals
de les colònies.
El PDU identifica i orienta aquestes actuacions des d’una visió global i a partir dels
enfocaments territorial, com a solucions globals i en més detall a nivell urbà.

6.1 Marc territorial
6.1.1 Estructura d’assentaments
El PDU reconeix els vincles naturals establerts entre colònies properes, i es potencien
unitats funcionals coherents de rang superior. Cada nucli urbà genera els seus
assentaments satèl·lit, normalment menys dotats de serveis per la pròpia proximitat.
L’Ametlla de Casserres, Cal Metre i Cal Bassacs s’articulen a l’entorn de Gironella; Cal
Casas, Cal Pons i Cal Marçal pertanyen a l’òrbita urbana de Puig-reig; Cal Forcada i
l’Ametlla de Merola mantenen vincles estrets amb Navàs.
Cal Rosal i La Plana conformen un conjunt de clara vocació comercial i industrial;
Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixaró i Prat, conformen la seqüència de major valor
patrimonial i assumeixen una certa capitalitat amb la ubicació del Centre
d’Interpretació a la torre de Viladomiu Nou. Finalment, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla
de Merola encadenen, en un entorn natural respectat pels incendis, els espais
residencials de major capacitat.
- Colònies Porta
EL PDU identifica algunes colònies que, per la seva posició estratègica i condicions
singulars, es promouen com a indrets d’acollida de visitants i comunicació de l’oferta
turística del territori. La designació de Colònies Porta té per objectiu estructurar un
producte territorial coherent i ordenar el seu ús social.
La Colònia Porta es considera com a àmbit d’inversió pública preferent a efectes de
disposar de les instal·lacions oportunes d’acollida i comunicació. Cada Colònia Porta
ofereix un contingut narratiu propi vinculat a la seva identitat: Cal Rosal, Porta del
Comerç; Viladomiu Nou, Centre del Parc; Cal Vidal, Colònia Museu; Ametlla de
Merola, Porta de la Cultura.
Els temes desenvolupats en cada Colònia Porta es complementen entre sí configurant
una narració general unitària pel conjunt del territori. Evidentment, l’assenyalament
d’aquestes característiques en la comunicació i l’estratègia d’algunes colònies no
implica el menysteniment d’aquests usos i activitats en la resta.
- Polaritats
S’identifiquen aquelles peces urbanes que per la seva localització estratègica (bona
accessibilitat i condició de porta urbana) constitueixen espais d’oportunitat on es
preveu la implantació d’usos preferentment terciaris. Les polaritats vinculades a la Via
Cívica tenen per objectiu reforçar el contingut urbà d’aquesta via com a eix cívic del
conjunt. Les polaritats vinculades a la C-16 tenen per objectiu impulsar la
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transformació d’àrees degradades vora els nusos de la C-16, aprofitant la seva
capacitat atraient per a configurar àrees urbanes de rang supramunicipal.
6.1.2 Estructura viària
El funcionament solidari del sistema de barris queda condicionat a una vialitat local de
caràcter cívic i a un sistema eficient de transport públic. Pel que fa a la vialitat, el PDU
combina l’antiga C-1411 segregada del trànsit de pas canalitzat per la nova C- 16, i la
Ruta de les Colònies disposada en el vessant oposat. Ambdues vies, connectades a
través de les múltiples palanques que permeten creuar el riu vora cada colònia,
vertebren el conjunt a banda i banda de la vall, i estructuren l’accessibilitat longitudinal
immediata al curs fluvial.
- Via Cívica
Es planteja la transformació de l’antiga C-1411 i els seus espais lliures associats en
una Via Cívica de trànsit local, dotada de la secció necessària per a contenir un carril
de bicicletes i transport turístic. Es preveu també la disposició d’estacions d’una línia
d’autobús en les cruïlles d’accés a les colònies. Un escenari de barris més densos pot
garantir la viabilitat d’aquest transport públic.
- Xarxa de recursos
Es preserva la integritat de la xarxa de recursos patrimonials de la vall, concebuda
com una constel·lació de peces de valor cultural i natural articulades per itineraris
(Ruta de les Colònies i Via Cívica). La vall del riu Llobregat i les seves valls
transversals allotgen un patrimoni discret però ben articulat. El PDU consolida la
continuïtat entre recursos vinculats a la industrialització del XIX i al món rural. Per
aquest motiu s’identifiquen els circuits i connexions externes.
6.1.3 Estructura ecològic -paisatgística
La integració de la colònia en el paisatge fluvial és un dels valors ambientals més
remarcables a considerar. Per tal de protegir l’entorn no urbanitzable immediat, el PDU
estableix una Zona de Protecció Immediata que comprèn bàsicament el fons de la vall
i els primers replans intermedis a banda i banda del curs fluvial.
Aquesta zona actua com a àmbit de buffer en relació a creixements residencials i
industrials, i permet evitar la formació de continus urbans no desitjats. Es preserven els
corredors transversals que garanteixen la coherència de l’estructura ecològicpaisatgística i la identitat pròpia de cada peça urbana.
Dins l’àmbit de protecció especial, es regula amb més rigor el desenvolupament
d’activitats productives susceptibles de degradar l’entorn. Es distingeix entre activitats
extractives i industrials de major impacte (graveres i plataformes industrials), i les
activitats agràries, ramaderes i forestals de menor incidència (granges, horts i tala de
pollancredes). Igualment, es preserven els elements de patrimoni associats al control
de l’aigua (ponts, preses, canals, etc) i al món rural vinculat a les colònies (masies
ermites, etc), així com les formacions arbòries d’interès ecològic i paisatgístic. La
integritat del sistema hídric compost pel riu, les rieres i els torrents és fonamental des
del punt de vista ecològic i paisatgístic. Cal evitar el tractament sectorial d’aquest
sistema per la seva importància en relació al patrimoni ambiental que es pretén
preservar.
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6.2 Marc urbà
6.2.1 El patrimoni
Les colònies són espais patrimonials en actiu. Es tracta d’un patrimoni viu amb les
contradiccions que això comporta en relació a la preservació dels seus valors; i és
inconcebible el seu sosteniment sense alguna forma de reciclatge funcional
respectuós.
Es tracta també d’un patrimoni complex, amb una estreta relació entre els edificis i els
espais lliures, entre el domini urbà i el paisatge fluvial. Per aquest motiu, no té sentit
restringir la protecció als edificis i, menys encara si la selecció es limita a l’arquitectura
monumental. Cal abordar, en canvi, la preservació de les colònies des de l’enteniment
integral de la seva matriu ambiental específica.
L’anàlisi del planejament vigent evidencia la disparitat dels criteris de preservació del
patrimoni segons el municipi de referència. Molts dels plans municipals disposen de
catàlegs o inventaris de patrimoni, però els criteris emprats en la seva confecció són
heterogenis. Algunes colònies són objecte de protecció en el seu conjunt, mentre que
en altres tan sols es preserven alguns edificis i s’ignora el valor patrimonial dels espais
lliures.
Per altra banda, no sempre es reconeix el valor patrimonial dels recintes industrials
històrics, i es regula la seva transformació amb tractaments genèrics que permeten
l’addició oportunista de nous volums i l’enderroc d’algun cos original. Des d’aquesta
perspectiva, el PDU disposa d’un catàleg general que permeti establir de forma
unitària els criteris de selecció i protecció del patrimoni de les colònies.
- Pre- catàleg d’edificis i espais lliures a preservar
El PDU identifica per a cada peça el pre- catàleg d’edificis i espais lliures més
significatius, considerant conjuntament la zona residencial i la zona industrial.
Bona part del valor patrimonial de la colònia rau en la coherència i qualitat dels espais
lliures (principalment la plaça, el passeig, i el jardí) i la seva relació amb els edificis que
els acompanyen. Per aquest motiu, es preserva el seu caràcter i el vincle orgànic amb
les arquitectures històriques. Igualment, es protegeixen aquells espais lliures que, per
la seva escala monumental (boscos i jardins), posició perifèrica (horts), o naturalesa
topogràfica (talussos), configuren les vores de la colònia en transició al sòl no
urbanitzable.
- Recinte industrial històric
El PDU reconeix la singularitat del recinte industrial històric en relació a les zones
industrials de nova implantació.
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6.2.2 L’espai residencial
EL PDU considera necessari corregir la insuficient densitat d’algunes colònies per tal
de fer viable la seva condició de barris dotats dels serveis bàsics. L’abundància
d’espais lliures i equipaments singulars, aliens pel seu caràcter monumental al
funcionament ordinari del teixit residencial, dificulten el seu manteniment. El PDU
indica aquelles àrees susceptibles de completament residencial, cercant la densitat
necessària per al manteniment dels espais públics, serveis urbans i equipaments
bàsics (botiga i centre cívic).
S’estableixen els creixements residencials òptims segons la capacitat de cada colònia
en termes d’ordenació, i es fixen algunes condicions generals. Es condiciona la
construcció d’habitatges nous a la rehabilitació dels habitatges existents desocupats, i
es recomana una oferta residencial sensible a les necessitats del teixit social local.
6.2.2.1 Criteris de desenvolupament de l’espai residencial
- Criteris quantitatius
- Densitat i nombre d’habitatges
Es considera una densitat bruta de referència de 50 hab/ha d’aplicació general i un
nombre mínim d’habitatges (110 hab) per a les colònies aïllades. Ambdós paràmetres
s’obtenen per analogia amb teixits residencials sostenibles, per la constatació empírica
del nombre d’habitatges mínim associat a una botiga, i pel completament que les
colònies analitzades poden suportar sense distorsió.
- Escenaris
Es planteja un escenari d’equilibri desitjable a l’entorn de la densitat òptima i el nombre
d’habitatges mínim. Es considera oportú, com a criteri de cohesió social, evitar
creixements excessius per sobre del 25-30% del parc residencial existent, que podrien
comprometre l’assimilació dels nous veïns.
La qualitat física i social de la colònia no depèn de la seva dimensió un cop
s’ultrapassa el llindar establert que assegura una mínima consistència urbana. Es
considera però, la possibilitat d’alguns escenaris més expansius, però aquests han de
ser considerats amb cautela. Convé aleshores condicionar el creixement residencial a
les contrapartides derivades a favor de la millora urbana de la colònia.
És també oportú afavorir, en aquestes circumstàncies, la discontinuïtat de les cessions
més enllà de la colònia on es desenvolupa l’operació, per tal de facilitar la redistribució
dels aprofitaments generats vers establiments poc afavorits i amb escasses opcions de
creixement.
- Criteris compositius
Es preserva la matriu morfològica de la peça i es desenvolupa el creixement en
coherència amb aquest patró, bé sigui per substitució d’un cos industrial o auxiliar
existent, per restitució d’un cos residencial prèviament enderrocat, o per continuïtat
directe o indirecte de les estructures lineals o en malla preexistents. Es cerca
l’harmonia volumètrica amb els edificis existents.
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- Actuacions
El PDU identifica aquelles actuacions bàsiques de completament residencial per a
cada colònia que han de catalitzar la seva millora urbana a partir dels aprofitaments
generats. S’entén que els creixements són acceptables en la mesura que els
aprofitaments derivats es reinverteixen en la millora de la colònia.
Els objectius principals de la reforma urbana pendent són: l’accés segregat a la
fàbrica, la provisió d’espais públics, equipaments i aparcaments necessaris, i
l’acabament de les vores urbanes resolent la integració dels cossos auxiliars.
Es desenvolupen propostes indicatives a mida per a cada cas. Malgrat que es puguin
generalitzar certs criteris quantitatius i de composició, la reforma residencial de les
colònies passa pel disseny específic de la peça urbana i, en últim extrem, per una
arquitectura compromesa amb la topografia i l’espai públic.
El PDU dóna una solució particular per cada cas ordenant els espais amb volumetria
específica i amb un criteri uniforme en quant a les possibilitats de restauració
d’aquests espais.
En general, les especificacions del PDU sobre les solucions per rehabilitar i
reconfigurar l’espai residencial de les colònies és suficient pel seu desenvolupament
urbanístic.
Figura 69. Vista de la Fabbrica della Ruota, Centre de Documentació de la Industria Tèxtil

Figura 71. Solució particular del PDU a Cal Riera. Creixement residencial blocs 1 i 2
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6.2.3 L’espai industrial
Les colònies es composen d’un espai productiu i d’un espai residencial normalment
actius i a vegades en conflicte. En principi, s’apunta una identitat cada cop més
residencial de la colònia en detriment d’una fàbrica amb evidents limitacions
dimensionals i d’accés. Malgrat això, el sosteniment de l’activitat productiva afavoreix
la consolidació de les colònies com a barris dignes i augmenta la seva complexitat
funcional. En aquesta línia, la viabilitat d’un patrimoni viu reclama igualment la
convivència respectuosa entre un poble viu i una fàbrica viva.
Més enllà del compliment de la normativa vigent en relació a les activitats productives,
cal afavorir el reciclatge de la fàbrica històrica considerant la seva singular naturalesa.
L’anàlisi del planejament vigent ens mostra algunes iniciatives d’adaptació dels antics
recintes industrials a usos terciaris (Cal Rosal, Berga) o d’equipament (Cal Metre,
Gironella). El PDU estableix alguns criteris en aquesta direcció.
En general, el PDU només avalua el perímetre d’aquests espais i la seva possible
transformació d’ús. No estableix cap criteri genèric quantitatiu ni qualitatiu. És
important establir un anàlisi dels resultats del PDU en quant a l’espai industrial històric,
ja que la intenció és la seva preservació, però no es donen solucions particulars reals.
L’avaluació del cos principal de la nau industrial a preservar es farà seguint els
següents criteris:
- Morfologia del cos històric: Superfície de sostre edificat, nombre de plantes i
estat de conservació.
- Ús actual: % d’ocupació industrial i estructura de la propietat.
- Possibilitat de transformació d’ús.
Aquest anàlisi busca avaluar els criteris i les solucions adoptades pel PDU en
referència al cos històric industrial, la nau principal, l’antiga fàbrica que dóna caràcter i
identitat a aquests espais.
6.2.3.1 Morfologia del cos històric industrial
Els paràmetres estudiats per determinar la morfologia del edificis històrics de les
fàbriques són els següents:
-

Superfície de sostre edificat (inclou totes les plantes sobre rasant i sotacoberta)

-

Nombre de plantes del cos principal, sense comptar les plantes soterrani.

-

Estat de conservació
• Inexistent: fàbrica derruïda.
• Molt dolent: Pràcticament abandonada i façanes, forjats i coberta en
mal estat. Estructura poc fiable.
• Dolent: Poc ocupada i façanes i forjats per rehabilitar
• Bo: En ús de PB però façanes per rehabilitar
• Molt Bo: En ple rendiment i les façanes, forjats i coberta en bon estat
de conservació
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Superfície de sostre edificat

MORFOLOGIA EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (I)
SUPERFÍCIE SOSTRE (M2 ST)

0,00%
5,88%
17,65%

17,65%

0 a 3.000
3.000 a 6.000
6.000 a 9.000
9.000 a 12.000
12.000 a 15.000

29,41%

més de 15.000

29,41%

Figura 72. Distribució del sostre edificat en el conjunt de les colònies

Podem veure que en conjunt les fàbriques són de gran superfície, el 76,47% de les
fàbriques tenen una superfície de sostre superior a 9.000m2. Destaquen Cal Rosal,
Viladomiu Nou i Cal Marçal amb superfícies entre 15.000m2 i 20.000m2 de sostre
edificat.
Nombre de plantes

MORFOLOGIA EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (II)
NOMBRE DE PLANTES

0,00%
35,29%
Planta Baixa (PB)
PB+1
PB+2
64,71%

Figura 73. Distribució del nombre de plantes edificades sobre rasant en el conjunt de les colònies

Veiem que totes les naus creixen en alçada, no són naus de planta baixa i la majoria
són de PB+2, el que dificulta el seu reciclatge en espai industrial per la dificultat en els
accessos a les naus que no estiguin en planta baixa.
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Estat de conservació

MORFOLOGIA EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (III)
ESTAT DE CONSERVACIÓ

16,67%

5,56%
16,67%
Inexistent
Molt Dolent
Dolent
Bo
16,67%

Molt Bo

44,44%

Figura 74. Distribució de l’estat de conservació en el conjunt de les colònies

Només tres colònies es troben en un estat de conservació molt bo, i una d’elles és
només una fàbrica de riu, La Rabeia. Cal Marçal representa el model a seguir, una
colònia de gran superfície en un estat de conservació molt bo. Destaquem La Plana,
on l’espai industrial es va cremar l’any 1994 i ha desaparegut i veure que més del 80%
de les colònies han de restaurar-se en major o menor grau per al seu ús.
6.2.3.2 Ús actual del cos històric industrial
Actualment l’únic ús permès en les naus industrials és pròpiament l’ús industrial. Les
dificultats que tenen aquests espais per albergar segons quin tipus d’indústria han fet
que aquestes estiguin abandonades en major o menor grau.
Els paràmetres estudiats per determinar l’estat actual del cos històric principal, en
relació a la seva activitat industrial (és l’únic ús actual) i a la seva estructura de
propietat, són principalment:
-

Ocupació (%): de les fàbriques, amb ús industrial i en ple funcionament. La
ocupació dóna una idea de l’activitat actual que té la fàbrica.

-

Estructura de propietat: Totes les edificacions industrials històriques són
de titularitat privada i es distingeix la fragmentació d’aquesta propietat. Una
propietat única facilita les transformacions d’aquests espais i una estructura
fragmentada les dificulta.
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Ocupació Industrial (%)

USOS ACTUALS EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (I)
OCUPACIÓ (%)

16,67%

22,22%
0% - 20%

11,11%

20% - 40%
40% - 60%
60% - 80%

5,56%

80% - 100%
44,44%

Figura 75. Distribució del grau d’ocupació en el conjunt de les colònies

La majoria de les naus industrials estan ocupades només en planta baixa, ja que els
accessos a les altres plantes dificulten l’activitat desenvolupada. Per això, en naus de
2 i 3 plantes d’alçada, la majoria de les naus estan ocupades com a màxim en un 40%.
Destaquem de nou Cal Marçal, amb una ocupació del 100%, com a model a seguir.
Les naus que estan ocupades en un 100%, Cal Marçal, La Rabeia i Colònia Soldevila
també es troben en un estat de conservació Molt Bo.
Estructura de propietat (Privada)

USOS ACTUALS EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (II)
PROPIETAT PRIVADA

27,78%

Única
Fragmentada

72,22%
Figura 76. Distribució de la propietat en el conjunt de les colònies

La majoria de les fàbriques tenen una propietat única, només un 27,78% de les
fabriques tenen propietat fragmentada. Cal destacar que no hi hac fàbrica de titularitat
municipal.
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6.2.3.3 Canvi d’ús del cos històric industrial
Actualment l’únic ús permès en les naus industrials és pròpiament l’ús industrial. El
PDU dóna la possibilitat del canvi d’ús en residencial o terciari seguint un criteri
únicament d’innundabilitat. Aquells espais industrials no estan afectats per
innundabilitat són útils per la seva transformació.
Aquest més que discutible criteri dóna els resultats següents sobre el total de les
colònies del Llobregat:

TRANSFORMACIÓ EDIFICI HISTÒRIC FÀBRICA (II)
TRANSFORMACIÓ D'ÚS

SI
NO
50,00%

50,00%

Figura 77. Distribució de possibilitat de transformació d’ús en el conjunt de les colònies

En principi la meitat de les fàbriques es poden transformar en espais residencials o
terciaris. En sostre no és exactament el 50%, d’un total de sostre de les colònies de
200.240m2, aproximadament 121.800m2 de sostre es poden canviar d’ús i 78.440m2
de sostre han de mantenir el seu ús industrial, que representaria el 39% del sostre
total. Això es deu a la diferència de superfície de les naus històriques de les colònies.
La possibilitat de canvi d’ús que dóna el PDU no està detallat en cap moment, es deixa
en mans del planejament derivat trobar la solució adient per a la idònia transformació
dels antics espais industrials.
En quant a la possibilitat de canvi d’ús, destaquem les següents dades principals del
conjunt de les colònies del Llobregat
Superfície d’ocupació total de les colònies
Superfície total de sostre edificat
Superfície de sostre amb possibilitat de canvi d’ús
Superfície de sostre sense possibilitat de canvi d’ús

71.536,71
200.238,71
121.795,95
78.442,96

m2 sòl
m2 sostre
m2 sostre
m2 sostre

Taula 1. Dades numèriques del conjunt dels edificis industrials de totes les colònies
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6.3 Conclusions
El PDU formula criteris i actuacions per a preservar i revalorar les colònies com a
barris de qualitat dins d’un sistema urbà solidari. Planteja enfocaments urbans
específics per a cada peça i enfocaments territorials que cal entendre en continuïtat.
El PDU vincula la millora urbana de les colònies amb la seva promoció econòmica i, en
concret, amb l’impuls dels sectors que hi poden generar riquesa: indústria, turisme i
residència. En general, la voluntat operativa del PDU es concreta en actuacions
d’impuls privat, tutelades per l’administració pública i vinculades a la resolució dels
dèficits estructurals de les colònies.
L’objectiu principal del PDU es compleix en el moment que aconsegueix preservar el
patrimoni de les colònies, no entès com un conjunt d’edificis si no preservant els
espais i edificis que configuren aquests establiments industrials.
L’anàlisi territorial i la solució global del PDU, amb la configuració de grups de les
colònies en funció de les seves polaritats o les seves potencialitats ajuda a entendre
que el valor d’aquests espais no és el valor individual de cada peça, si no el conjunt de
totes les colònies en un espai físic tant reduït. L’estudi de les diferents influències
d’aquests assentaments a nivell territorial, en relació entre ells i amb els nuclis urbans
propers afavoreix la seva integració urbana.
En quant a les actuacions particulars de cada element urbà, el PDU diferencia
especialment les actuacions en referència a quatre grups. La consolidació i el
creixement residencial, la potencialització i reconeixement dels espais lliures, les
edificacions monumentals i els antics espais industrials, les naus històriques.
En quant a la consolidació de l’espai residencial, estableix el creixement residencial i
reconeix les edificacions existents, donant una solució de densitat en conjunt i definint
la volumetria específica de cada peça. La promoció d’aquests espais està assegurada
donada la creixent demanda, afavorida per la millora de les comunicacions i el
potencial turístic de la zona, malgrat l’estat actual del sector immobiliari.
En quant als edificis monumentals de cada colònia, el PDU estableix com a criteri la
preservació d’aquest edificis i la seva reconversió en equipaments públics, així com la
implantació de serveis municipals. Ja s’han portat a terme actuacions en aquest sentit,
com la torre de l’amo de Viladomiu Nou, centre d’interpretació del Parc Fluvial, o el
teatre de Cal Vidal, seu del museu de les colònies. Cal destacar que la majoria
d’aquests edificis monumentals són de titularitat pública.
Els espais lliures que formen part de les colònies són, en la seva majoria, de titularitat
pública, ja que en el seu moment es van cedir com vials i zones verdes. El PDU
delimita les actuacions sobre aquests espais i s’entenen com a millora paisatgística, en
quant es troben dins de les actuacions subvencionables pel Consorci. Les actuacions
sobre aquests espais estan prou definides al PDU.
És més discutible la solució adoptada per las antics espais industrials, on el PDU es
limita a reconèixer el perímetre de les edificacions històriques i es basa en criteris
d’innundabilitat per possibilitar la transformació dels usos existents. No es dona cap
solució concreta per aquets espais i es confia en la promoció i la rehabilitació privada,
tutelada per l’ajuntament corresponent, d’aquest edificis històrics.
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La solució de la promoció privada en la rehabilitació dels edificis industrials per a un ús
industrial resulta poc atractiva per un promotor. El preu actual del sòl industrial no
afavoreix la rehabilitació d’aquests espais per a aquest ús. Una nau de nova
construcció, amb les actuals tecnologia de materials prefabricats resulta molt més
econòmica que la rehabilitació d’aquests espais.
A més, la morfologia dels edificis, de grans superfícies en alçada, no s’ajusta a les
necessitats industrials actuals. Només la planta baixa i els espais amb millors
accessos estan ocupats actualment. La seva adaptació suposa la reconversió
estructural de tot l’edifici.
La regulació de la seva transformació en espais residencials és també discutible, ja
que la especulació immobiliària, possible pel buit legal del PDU, pot reconfigurar
aquests espais com autèntics “guetos”.
EL PDU ha centrat els seus esforços en el reconeixement d’aquest establiments
industrials com unitats tipològiques amb identitat pròpia i pretén la seva integració com
a barris urbans integrats o perifèrics. L’objectiu principal s’ha complert, però continua
sense solucionar el més gran de tots els problemes, la rehabilitació o transformació de
grans superfícies industrials obsoletes i abandonades, que donen un paisatge trist i
abandonat a les zones afectades.
Els edificis industrials són els elements que identifiquen a aquests espais i, encara que
aconsegueix preservar-los, són els grans oblidats pel PDU. L’èmfasi posat en
reconèixer i protegir els espais i edificacions que configuren la colònia s’ha deixat de
banda a l’hora de trobar solucions per rehabilitar aquests edificis d’una manera viable i
atractiva tant per l’ajuntament com pel promotor privat o propietari.
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7. PROPOSTES DE RECUPERACIÓ PATRIMONIAL A LES
FÀBRIQUES. ANÀLISI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA
La solució de la promoció privada en la rehabilitació dels edificis industrials mantenint
l’ús industrial resulta poc atractiva per un promotor. El preu actual del sòl industrial no
afavoreix la rehabilitació d’aquests espais per a aquest ús. Una nau de nova
construcció, amb les actuals tecnologies de materials prefabricats resulta molt més
pràctica que la rehabilitació de les antigues fàbriques. Ho demostra el fet que aquests
edificis s’han abandonat en la seva majoria en un moment on hi ha poca oferta de sòl
industrial i la demanda és important.
A més, la morfologia dels edificis, de grans superfícies en alçada, no s’ajusta a les
necessitats industrials actuals. Només la planta baixa i els espais amb millors
accessos estan ocupats actualment. La seva adaptació suposa la reconversió
estructural de tot l’edifici.
La proposta òptima per rehabilitar les antigues fàbriques, i permetre l’ús adequat per
aquests grans edificis passa per avaluar econòmicament les diferents propostes del
PDU i valorar els diferents aspectes socials i territorials de les solucions proposades.
La proposta vàlida de rehabilitació i transformació dels edificis de les antigues
fàbriques industrials serà aquella que tingui una promoció econòmica viable i efectiva.
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7.1 Viabilitat del PDU Colònies del Llobregat
La voluntat operativa del PDU es concreta en actuacions d’impuls privat, tutelades per
l’administració pública i vinculades a la resolució dels dèficits estructurals de les
colònies.
El PDU considera que la meitat dels edificis industrials han de mantenir el seu ús
industrial, és a dir, no tenen possibilitat de transformació o canvi d’ús. L’altre meitat
deixa en mans del planejament derivat la seva possible transformació en espais
residencials o terciaris.
Per estudiar la viabilitat de les actuacions i criteris del PDU sobre els edificis històrics
industrials, s’ha d’avaluar econòmicament la seva rehabilitació en espais industrials, la
seva transformació en espais residencials i la possible transformació en ús terciari, els
condicionants logístics, socials i territorials.
7.1.1 Restauració per ús industrial
L’ús industrial comporta les operacions d’elaboració, transformació, reparació, guarda,
emmagatzematge, distribució, exposició, investigació i desenvolupament de productes,
materials o tecnologies.
7.1.1.1 Anàlisi de la viabilitat econòmica
Actualment, les naus en construcció tenen una superfície màxima de 1000m2 de
sostre en planta baixa, inclús es divideixen en naus de 500m2 o fins a 200m2. Es
proposa fer un anàlisi comparatiu de cost de construcció per m2 de sostre, entre la
rehabilitació d’una fàbrica tipus de les colònies i la mateixa superfície en planta baixa
de naus de nova construcció.
Rehabilitació de l’antiga fàbrica
La fàbrica tipus de les colònies, encara que trobem grans superfícies en colònies com
Cal Marçal o Cal Rosal, és una nau de 125x25m en planta de tres alçades, PB+2. Així
tenim un cost de rehabilitació que repercuteix sobre 9.375m2 de sostre útil.
L’estudi teòric de la seva rehabilitació es fa en el supòsit d’un estat de conservació
molt dolent. Les actuals normatives per ús industrial obliguen a prendre algunes
mesures, com la substitució estructural de tot l’edifici i la coberta, que obliguen a fer
obres integrals encara que el seu estat de conservació sigui bo.
Les principals obres que han d’efectuar-se per portar a terme la rehabilitació de les
naus per a ús industrial, adaptat a la normativa vigent són:
•
•
•
•

Enderroc de la coberta (acopiant les teules existents per la seva reutilització) i
de tots els sostres interiors, així com l’estructura de pilars metàl·lics.
Reforç de la fonamentació amb llosa de formigó de 70cm de cantell.
Estructura de pilars prefabricats de formigó, mantenint les llums actuals, i
formació de sostres amb llosa alveolar prefabricada.
Estructura metàl·lica de coberta i panell prefabricat multicapa de xapa d’acer
aïllada. Col·locació de les antigues teules en coberta.
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•
•

Substitució de les fusteries existents o obertura de les finestres tapiades,
reconfigurant l’antiga façana i substitució per fusteries d’alumini imitant les
antigues estructures.
Repicat i neteja de les façanes.

No s’inclou les escomeses de les diferents instal·lacions ni les possibles divisions
interiors o rampes i muntacàrregues d’accés a les plantes superiors.
El cost avaluat per aquest tipus de rehabilitació seria el següent (veure annex 2):
01
02
03
04
05
06
07

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS
ESTRUCTURES
COBERTES
TANCAMENTS PRACTICABLES
REVESTIMENTS
TOTAL

295.901,47€
7.546,88 €
219.356,25 €
501.949,15 €
203.937,50 €
83.265,00 €
27.312,50 €
1.339.268,75 €

Taula 2. Pressupost teòric de rehabilitació de la nau industrial

Si es té en compte la repercussió del cost sobre el sostre de la fàbrica, el resultat que
s’obté és el següent:
COST DE REHABILITACIÓ PER ÚS INDUSTRIAL
SUPERFÍCE DE LA FÀBRICA (M2 DE SOSTRE)
REPERCUSSIÓ DEL COST SOBRE EL SOSTRE

1.339.268,75 €
9.375 m2 st
142,86€/m2 st

Taula 3. Repercussió del cost teòric de rehabilitació de la nau industrial

És a dir, el cost de rehabilitar les antigues fàbriques de les colònies tèxtils per al seu ús
industrial, adaptat a la normativa vigent, seria de 142,86€/m2 de sostre.
Fàbrica nova construcció
Els sistemes de producció i les tecnologies actuals es desenvolupen en naus de planta
baixa normalment, per la dificultat que té l’elevació de les matèries primeres o la
maquinària i la disponibilitat de sòl industrial.
Per aquest motiu, l’alternativa per un promotor a rehabilitar una nau de les colònies
tèxtils seria la construcció de la mateixa superfície de sostre però en planta baixa.
Les principals obres que han d’efectuar-se per portar a terme la rehabilitació de les
naus per a ús industrial, adaptat a la normativa vigent són:
•
•
•
•

Fonamentació amb llosa de formigó de 30cm de cantell.
Estructura de pilars prefabricats de formigó, amb les mateixes llums.
Estructura metàl·lica de coberta i panell prefabricat multicapa de xapa d’acer
aïllada.
Tancaments amb paret de bloc de formigó

No s’inclou les escomeses de les diferents instal·lacions.
El cost avaluat per aquest tipus d’obra seria el següent (veure annex 2):
01
02

MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS

12.937,50 €
410.034,38 €
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03
04
05

ESTRUCTURES
COBERTES
TANCAMENTS
TOTAL

113.072,85 €
365.156,25 €
151.611,50 €
1.052.812,48 €

Taula 4. Pressupost teòric de construcció d’una nau nova

Si es té en compte la repercussió del cost sobre el sostre de la fàbrica, el resultat que
s’obté és el següent:
COST DE CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL
SUPERFÍCE DE LA FÀBRICA (M2 DE SOSTRE)
REPERCUSSIÓ DEL COST SOBRE EL SOSTRE

1.052.812,48 €
9.375 m2 st
112,30€/m2 st

Taula 5. Repercussió del cost teòric de construcció de la nau industrial

És a dir, el cost de construcció de una nau industrial amb les mateixes qualitats
estructurals que les antigues fàbriques de les colònies tèxtils rehabilitades seria de
112,30€/m2 de sostre.
La diferència de preu es deu fonamentalment a la configuració en pisos de les
fàbriques, que obliguen a construir uns sostres prefabricats. Per altra banda, aquesta
configuració estalvia gran part de la coberta i la fonamentació.
Un aspecte econòmic que no reflecteix aquesta valoració de les obres és el temps
d’execució. La construcció d’una nau nova prefabricada és molt més ràpida que la
rehabilitació de les antigues fàbriques, així com les complicacions en l’execució.
7.1.1.2 Anàlisi de la capacitat productiva i explotació industrial
Les antigues naus són fàbriques de pisos, el model més generalitzat i més adient per
adaptar-se als terrenys estrets i amb fortes pendents que ofereixen les altes valls del
Llobregat. Són edificis de dos o tres pisos amb golfes, de parets gruixudes de pedra
que tanquen un espai d’uns 20 o 25 metres d’amplada.
Amb aquesta tipologia s’aconseguia un rendiment energètic més elevat ja que amb un
sol eix vertical es transmet l’energia als diferents pisos mitjançant un complex sistema
de corretges i embarrats connectats per eixos horitzontals que travessen les naus a
diferents pisos.
Aquesta tipologia, tan òptima per el rendiment tèxtil mogut per turbines, queda
totalment obsolet amb l’aparició de l’energia elèctrica. El resultat són grans
edificacions de pisos abandonades.
Al seva rehabilitació per ús industrial no resol el principal problema. La configuració en
pisos limita molt la capacitat productiva de les plantes primera i segona i les empreses
que es poden instal·lar. El sistema de muntacàrregues i ascensor dificulta molt el
transport interior de mercaderies dins de la nau i limita les empreses interessades en
la utilització d’aquests espais.
Una divisió vertical de tot l’edifici, amb diferents naus de tres plantes, exclouen la gran
industria de l’edifici i obliga a totes les indústries a la nau de tres pisos. Aquesta
solució és vàlida per un mercat acotat d’empreses o línies de producció que puguin
adaptar-se a aquest tipus de local.

104
722-TES-CA-3821 - Bosco Pineda Lleó

Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

Lògicament la composició en pisos de les naus és una opció molt desfavorable front la
configuració en una sola planta. Queda demostrat amb la proliferació d’aquest tipus de
naus i l’abandonament de les antigues fàbriques de pisos.
7.1.1.3 Anàlisi de la logística de la implantació
Les colònies tèxtils es van implantar en llocs allunyats de les poblacions, creant petits
pobles, encara que moltes vegades amb més serveis que els mateixos. En molts
casos, el creixement natural del nucli urbà va absorbir les colònies i les va integrar dins
del casc urbà, com a Cal Metre, o la pròpia colònia va esdevenir un barri amb identitat
pròpia, com Cal Bassacs.
En molts casos les colònies han derivat en conjunts semiabandonats allunyats del
nucli urbà i amb un sòl accés.
La rehabilitació de les antigues fàbriques per al seu ús industrial es veu dificultat per
els mals accessos als espais fabrils, sovint compartits amb l’espai residencial, i la
dificultat logística que això comporta per la indústria implantada.
7.1.2 Restauració per ús residencial
La reconversió d’antigues fàbriques en ús residencial és una experiència molt
desenvolupada en el món de l’arquitectura, ja que molts dels complexes fabrils que
estaven integrats en el casc urbà, s’han transformat sovint en habitatges.
En quant a la viabilitat econòmica, no cal fer un estudi detallat per demostrar que
aquest nou ús és viable i de fàcil promoció pública o privada.
La transformació de la totalitat d’aquests espais en habitatges, és una opció poc
recomanable per diferents motius.
Per una banda, les grans dimensions d’aquests espais provocarien forts creixements
de població. En un nucli com Puig-reig, de 4.238 habitants (INE 2007), on pertanyen
set (7) de les colònies tèxtils (Cal Prat, Cal Casas, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal
Riera i l’Ametllla de Merola) el sostre total dels edificis industrial seria de 89.433m2
(veure annex 1). Entenent un habitatge mig de 70m2 i una mitja de 3,5 habitants per
habitatge, suposaria un creixement en 4.472 habitants, més d’un 100%. Aquest
creixement no el pot absorbir Puig-reig amb les infraestructures i equipaments actuals.
La localització d’aquests espais, en la majoria dels casos allunyats del casc urbà,
provocaria creixements de població en barris perifèrics que difícilment s’integrarien en
el casc urbà, esdevenint nuclis aïllats de població. Aquests espais, generalment no
tenen la capacitat de créixer i les comunicacions són deficients.
La conversió d’aquests espais per ús residencial és una operació que hauria d’estar
molt regulada per evitar l’especulació sobre aquests espais, creant nuclis de població
fantasma, i només permetre aquest ús en els emplaçaments més adequats, on el
creixement residencial sigui apte i coherent amb l’estructura urbana del nucli al que
pertanyi la colònia. Les colònies més aptes són aquelles que poden acabar integrantse o es troben integrades dins del casc urbà.
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7.1.3 Restauració per ús terciari
L’ús terciari té per finalitat la prestació de serveis al públic, a les empreses o
organismes, tals com allotjament temporal, petit o gran comerç, informació,
administració, gestió, activitats d’intermediació financera o altres similars.
La reconversió d’aquests espais per al seu ús terciari és, segurament, la opció més
adequada per aquestes construccions. Grans superfícies amb un valor patrimonial
aptes per acollir qualsevol dels usos abans esmentats.
El problema de les colònies del Llobregat és que disposem de 18 colònies i 200.000m2
de sostre en un recorregut físic de 20km. A més les colònies pertanyen a quatre
termes municipals, de baixa població, que no necessiten grans equipaments d’ús
terciari.
La propietat privada d’aquests edificis dificulta la seva transformació en usos terciaris
d’interès públic.
Per altra banda, els equipaments necessaris per aquests termes municipals ja poden
instal·lar-se en les edificis monumentals de les colònies, com les torres dels amos,
teatres, fundacions, casinos, etc, que ja tenen previst aquest futur ús.
7.1.4 Conclusions
El PDU es limita a reconèixer el perímetre de les edificacions històriques i es basa en
criteris d’innundabilitat per possibilitar la transformació dels usos existents. No es dona
cap solució concreta per aquets espais i es confia en la promoció i la rehabilitació
privada, tutelada per l’ajuntament corresponent, d’aquest edificis històrics.
Es comprova que la solució de la promoció privada en la rehabilitació dels edificis
industrials per a un ús industrial resulta poc atractiva per un promotor: la rehabilitació
de la nau industrial, no només resulta econòmicament desfavorable respecte una nau
de nova construcció, també dificulta l’activitat en plantes primera i segona i té pitjors
accessos.
Una nau de nova construcció, amb les actuals tecnologies de materials prefabricats
resulta molt més econòmica que la rehabilitació d’aquests espais.
La regulació de la seva transformació en espais residencials és també discutible, ja
que les grans dimensions d’aquests espais provocarien creixements de població de
més del 100% en els nuclis urbans. D’altra banda, la localització d’aquests espais, en
la majoria dels casos allunyats del casc urbà, provocaria creixements de població en
barris perifèrics que difícilment s’integrarien en el casc urbà, esdevenint nuclis aïllats
de població. La especulació immobiliària, possible pel buit legal del PDU, pot
reconfigurar aquests espais com autèntics pobles fantasma o “guetos”.
Aquest nuclis tindrien un creixement excessiu i necessitarien de nous equipaments per
cobrir les necessitats del nucli i la majoria de les colònies no disposen d’espai per al
creixement urbà. De totes maneres, aquest model es pot aplicar en els recintes que
estiguin integrats en el casc urbà, com Cal Metre, Cal Bassacs o Cal Casas.
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L’opció més encertada per a la transformació d’aquests espais són els usos terciaris,
però els termes municipals on es troben les colònies no tenen la capacitat per absorbir
aquests equipaments. La propietat privada d’aquests edificis tampoc afavoreix la
transformació en aquest sentit. L’existència de les edificacions monumentals
destinades a aquest ús, cobreix les necessitats municipals en quant a equipaments
terciaris.
Podem concloure que el PDU no és viable en el seu tractament respecte gran part dels
edificis industrials històrics, ja que no facilita una transformació del seu ús d’acord amb
la realitat física i territorial d’aquests edificis.
La rehabilitació per al seu ús industrial és una opció poc vàlida i poc atractiva. Ho
demostra el fet que la majoria dels edificis estan desocupats i els propietaris no
condicionen els edificis, ja que aquesta operació no és rentable front la construcció
d’una nau nova.
La transformació en espais residencials o terciaris hauria d’estar més regulada i no
deixar-ho en mans del planejament derivat, sovint influenciat per interessos particulars
i o polítics. Delimitar les volumetries específiques i els edificis a enderrocar, així com
possibilitar un nou creixement industrial o terciari seria el nivell de detall desitjat per al
Pla Director Urbanístic, en analogia al tractament efectuat amb la consolidació i el
creixement residencial.
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7.2 Programa Trasllat a sòl Industrial de les Colònies. La “nau de
protecció oficial”
La viabilitat econòmica de les solucions del PDU respecte els edificis industrials passa
per la viabilitat econòmica de la rehabilitació per al seu ús industrial. Com es veu en el
capítol anterior, aquesta opció no és econòmicament, pràcticament i logísticament
vàlida.
La única manera que aquesta opció sigui viable, seria reduir els costos de rehabilitació
fins al punt en què el cost de venta sigui molt rentable, creant un producte atractiu per
als empresaris interessats. La dificultat logística limita les empreses interessades en
aquests establiments però es veu compensada per un preu d’adquisició molt baix.
Es planteja un programa que promogui la construcció de naus industrials de promoció
pública o privada a preu fixe, així com ajudes directes a les empreses que les
adquireixin. Aquestes naus es poden anomenar “Naus de Protecció Oficial” (NPO).
En analogia als habitatges de protecció oficial, aquestes naus no les pot adquirir
qualsevol empresari. Aquest programa va dirigit a les empreses instal·lades dins del
casc urbà, en primer cas dels municipis on pertanyen les colònies, i en cas de no
cobrir tota la oferta, dels municipis més propers.
S’ha realitzat un estudi dels beneficiaris potencials, que resulten ser petits tallers de
transformació industrial i empreses de serveis instal·lades en els cascs urbans dels
petits i mitjans municipis. Aquestes empreses tenen necessitats molt concretes, ja que
es veuen amb capacitat d’expansió però sense possibilitat de fer-ho.
El producte més adequat per aquestes empreses és una nau de 500m2 a un màxim de
220€/m2 i amb la possibilitat de finançar el pagament a llarg termini, de manera que en
un primer moment es pagaria el 30% del total de la nau i el 70% restant en 15 anys
amb un préstec hipotecari a molt baix interès.
Una vegada determinat el client i el producte tipus, el problema és adaptar els antics
edificis industrials. El sistema òptim es la divisió vertical de les naus i la creació de
naus de tres plantes de 250m2 per planta. La planta superior i golfes es pot destinar a
l’espai de les oficines de l’empresa.
7.2.1 Sistemes de finançament
L’objectiu és aconseguir el sòl a un preu raonable. És necessari trobar un promotor
públic o privat per a que rehabiliti els edificis i que aconsegueixi un preu final de venta
de 220€/m2 i, finalment, negociar amb l’entitat bancària un fórmula de finançament de
les característiques assenyalades anteriorment.
El cost de rehabilitació de l’antic edifici industrial és substancialment més car que
l’execució d’una nau nova. Per poder construir naus amb un preu de venta final de
220€/m2, és necessari reduir dràsticament el cost de rehabilitació i adequació dels
antics edificis industrials.
Una possibilitat de finançar part del cost la ofereix El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que ha creat un Fons per
a la Millora de les Colònies Industrials, inclòs en els pressupostos anuals. L’objecte del
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fons és el finançament d’intervencions de millora i foment a les colònies industrials
integrades en l’àmbit del PDU.
L’accés al finançament del Pla és objecte de convocatòria pública i nomes poden
accedir els ajuntaments afectats pel PDU. Es proposa entendre el projecte de
rehabilitació de l’edifici industrial com un projecte de millora dins de les actuacions
previstes pel fons financer. La promoció privada d’aquests espais queda justificada per
les condicions de les NPO, enteses com a obra social. Aquest fons finança fins al 50%
del projecte proposat.
Respecte les motivacions dels empresaris per accedir al trasllat, el Consorci del PDU
ha de concedir ajudes als empresaris que comprin les naus, sempre que compleixin
els requisits necessaris, com a mesura d’impuls. Aquestes ajudes són subvencions
directes i subsidiacions del tipus d’interès per al projecte de trasllat de tallers de
transformació industrial i subsidiacions del tipus d’interès per les empreses de serveis
que s’incorporin al projecte.
La labor del Consorci és negociar amb l’ajuntament, els promotors i el banc, i si tots
accedeixen a les condicions del programa, el Consorci concedeix les ajudes als
empresaris per que puguin portar a terme el trasllat.
7.2.2 Anàlisi de la viabilitat econòmica
El nou concepte de “Nau de Protecció Oficial” es desenvolupa en analogia als
habitatges de protecció oficial. El fet que no existeixi el concepte de nau protegida
implica que no està establert el preu de venta. La proposta analitza el preu tasat de
l’habitatge protegit amb el preu de venta de l’habitatge lliure, establint la diferència de
preu.
Aquesta diferència s’aplica en analogia en el preu de venta de les naus industrials de
renta lliure i s’obté el preu de venta de les naus de protecció oficial. Per entendre la
viabilitat de l’operació s’estudia el marge entre el preu de venta i el cost de construcció
o rehabilitació. Veiem a les taules següents:
ESTUDI DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
Preu de venta de l’habitatge lliure (Puig-reig, Gironella..) (€/m2)
Preu de venta de VPO (Puig-reig, Gironella..Zona C) (€/m2)

1
2

1

1.995,00 €
1.394,72 €2

69,91%

ESTUDI DE LA NAU DE PROTECCIÓ OFICIAL
Preu de venta de nau lliure (Puig-reig, Gironella..) (€/m2)
Preu de venta de NPO (Puig-reig, Gironella..) (€/m2)

315,00 €
220,22 €

ANÀLISI COMPARATIU DEL MARGE ECONÒMIC
Cost de construcció de la nau lliure
Marge de venta respecte la construcció

112,30 €
202,70 €

64,35%

Cost de rehabilitació de l’edifici industrial
Finançament per rehabilitació del patrimoni
Marge de venta respecte la construcció

142,86 €
71,43 €
148,79 €

50,00%
67,56%

1

69,91%

Preus obtinguts en comparativa de preus de mercat de la zona de Puig-reig i Gironella
Preu de l’habitatge protegit segons el Pla per al dret de l’habitatge - Zona C

Taula 6. Anàlisi de la rendibilitat de la Nau de Protecció Oficial
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Podem veure que el marge de venta respecte la construcció, és inclús superior en el
cas de les naus protegides, és a dir, per a un promotor és igual o més rentable
rehabilitar els edificis industrials que construir naus noves.
7.2.3 Conclusions del “Programa de Trasllat Industrial a les Colònies”
Es compleix el principal objectiu del programa, la rehabilitació de les antigues
fàbriques i la seva reutilització per ús industrial, a la vegada que aconseguir que les
empreses que estan ubicades en els cascs urbans de les ciutats i municipis puguin
traslladar-se a polígons industrials posant al seu servei naus a un preu molt reduït.
La rehabilitació d’aquests edificis resulta igual o més rentable que les naus de nova
construcció, gràcies al fiançament subvencionat. Cal entendre que aquesta
rehabilitació, en el cas de les colònies més grans, es portaria a terme en diferents
fases d’execució, per poder accedir al 50% del pressupost subvencionat.
D’altra banda, el trasllat d’aquests negocis a polígons industrials, gràcies a la oferta de
les naus rehabilitades, contribueix a la conservació i millora del medi ambient
municipal, allunyant dels nuclis urbans; per posar un exemple, els camions que porten
el material necessari per a la feina diària, amb el conseqüent estalvi de problemes de
trànsit, soroll i possibles accidents. Al mateix temps permet que l’empresari disposi
d’una superfície adequada pel desenvolupament del seu negoci.
Aquest procés és possible gràcies a la cooperació dels empresaris, la gestió dels
Ajuntaments que animen als empresaris, els constructors i/o promotors – públics o
privats – que ajusten els preus al tenir assegurada la venta del producte, i les entitats
financeres, que financen un percentatge superior del habitual amb garantia hipotecària
del preu de la nau, en ésser aquest més reduït i ofereixen un millor tipus d’interès. Tots
amb l’objectiu de que el projecte beneficia a totes les parts.
El programa “Trasllat a sòl industrial de les colònies” és molt rentable per el
desenvolupament econòmic i social d’un municipi per diferents factors:








Rehabilitació dels antics espais industrials mantenint l’ús industrial i assegurant
la ocupació al 100%, complint les determinacions especificades pel PDU.
Millora paisatgística i recuperació de l’activitat industrial a les colònies, amb la
probable proliferació de serveis associats.
Redueix la contaminació acústica al traslladar empreses sorolloses des del
casc urbà al parc industrial
Redueix la contaminació de l’aire, ja que empreses com fusteries de fusta,
alumini o ferro, etc..no eliminen la pols en ple casc urbà.
Evita problemes de trànsit dins del nucli urbà davant la càrrega i descàrrega.
Focalitza totes les empreses en un mateix lloc.
Existeix un benefici social que redunda en la qualitat de vida per als ciutadans
del municipi.
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7.3 Una alternativa al PDU. Un enfocament a escala autonòmica.
El “Programa de Trasllat Industrial a les Colònies” és un programa que pretén fer
viable els criteris del PDU en referència a les actuacions previstes als antics edificis
industrials. En aquest punt es planteja una alternativa que contradiu els criteris del
PDU sobre les antigues fàbriques i es dóna una solució diferent.
Es proposa una alternativa en quant als usos d’aquests espais que revitalitzin el
patrimoni existent i sigui viable i sostenible a nivell econòmic i social. La opció més
encertada per a la rehabilitació d’aquests espais és la seva transformació a ús terciari.
L’ús terciari té per finalitat la prestació de serveis al públic, a les empreses o
organismes, tals com allotjament temporal, petit o gran comerç, informació,
administració, gestió, activitats d’intermediació financera o altres similars. Grans
superfícies amb un valor patrimonial aptes per acollir qualsevol dels usos abans
esmentats.
S’ha comprovat que els equipaments necessaris per aquests termes municipals poden
instal·lar-se en les edificis monumentals de les colònies, com les torres dels amos,
teatres, fundacions, casinos, etc, que ja tenen previst aquest futur ús. Per poder
amortitzar aquestes grans superfícies és necessari ampliar els beneficiaris a una
escala més gran. És a dir, resulta imprescindible oblidar l’escala municipal per
entendre la reconversió d’aquests espais per al seu ús terciari. L’escala territorial des
d’on s’han d’entendre és l’escala autonòmica.
Qualsevol dels usos terciaris encaixa perfectament en un edifici d’aquestes
característiques. Moltes fàbriques s’han rehabilitat per aquest ús a Catalunya, com el
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, Museu Industrial del Ter, a
Can Sanglàs, Manlleu, la fàbrica Casaramona, seu de Caixafòrum, etc.

Figura 78. Seu de Caixafòrum, a l’antiga fàbrica Casaramona
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Si estudiem la configuració arquitectònica dels edificis fabrils del Llobregat, podem
comprovar que no disten gaire de la façana d’un hospital, un centre assistencial o
geriàtric, un hotel, una sala d’exposicions, centres de convencions,...etc. grans espais
amb grans obertures de llum de forma regular i diàfanes.
El plantejament que es proposa és un estudi a nivell autonòmic dels equipaments
generals que poden instal·lar-se. Seus universitàries, fundacions, sales d’exposicions,
hospitals comarcals, centres geriàtrics, centres de convencions, hotels, etc. L’Arxiu
Nacional de Catalunya, un equipament que necessita grans superfícies de
documentació, trobaria la seva seu ideal en una de les grans fàbriques de les colònies.
Les iniciatives de transformació d’aquests espais poden ser de caràcter i interès públic
o privat. La propietat privada de les fàbriques dificulta la gestió dels equipaments
públics, però ha d’existir un compromís per part de l’administració actuant per adquirir
la fàbrica per la seva posterior transformació.
En quant als equipaments que tenen una explotació privada més interessant, com els
centres geriàtrics o assistencials, hotels, centres de convencions, etc. tenen una
viabilitat enorme, sempre que els beneficiaris siguin a nivell autonòmic.

Figura 79. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a l’antiga fàbrica
Vapor Aymerich, Amat i Jover

D’altra banda, es considera que totes les naus que estiguin integrades dins del casc
urbà, si no hi ha un equipament específic que necessiti el municipi, apte per ubicar-se
en el cos industrial, es transformarien en ús residencial.
S’ha d’entendre que l’activitat industrial no és molt compatible amb l’habitatge i no
resulta un atractiu de les colònies de cara al creixement residencial previst al PDU. La
opció òptima és la reconversió total d’aquests espais en equipaments de necessitat
autonòmica, usos que revaloren aquests espais, generen activitat de qualitat i
potencien aquests establiments com focus d’atracció urbana.
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8. CONCLUSIONS
Els objectius principals que ha assumit aquesta tesina són els següents:
4. Realitzar una aproximació al patrimoni industrial i el seu tractament a nivell
europeu. Estudi de les colònies tèxtils catalanes i en particular el cas del riu
Llobregat en el tram del Baix Berguedà.
5. Analitzar les solucions vigents. El Pla Director Urbanístic Colònies del Llobregat.
Estudi de la viabilitat de les solucions proposades
6. Proposar alternatives de rehabilitació d’aquests espais, tenint en compte els
condicionants socials, urbanístics i econòmics.
En quant a l’estudi del patrimoni industrial i les diferents experiències europees, i en
concret del cas català del riu Llobregat, es treuen les conclusions següents:
1.1 El patrimoni industrial és un recurs amb atractiu, susceptible d’actuar com a
reclam cultural i per tant, de convertir-se en un producte turístic, podent actuar
com un factor de revitalització socioeconòmica i recuperant la identitat dels
territoris en crisis.
1.2 La reutilització i revalorització són aspectes tan importants com el fet d’impedir
la seva destrucció i desaparició. Les construccions industrials precisen un
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tractament específic no convencional degut a les característiques de les seves
estructures, la seva localització, la distribució d’espais i plantes. Aquestes
qüestions han acabat per centrar els tipus de condicionament i reutilització
possibles. El repertori i número d’actuacions que revaloren el patrimoni
industrial a Europa és molt ampli i variat. Aquestes experiències han de servir
d’exemple per valorar i potenciar el patrimoni industrial nacional.
1.3 En quant al patrimoni industrial català, s’estudia en concret el cas de les
colònies tèxtils. El que fa remarcable a la colònia tèxtil catalana no és el fet de
la seva qualitat arquitectònica i urbanística ni per presentar un funcionament
gaire diferent de la colònia obrera d’altres indrets d’Europa, sinó per la seva
abundància, densitat i homogeneïtat formal. Aquests trets fan de les colònies
tèxtils catalanes un fenomen singular que caracteritza el paisatge de les
comarques del Bages, Berguedà, Osona, Ripollès i Baix Llobregat.
1.4 En l’àmbit del Llobregat, entre el Pla de Bages i el Prepirineu, s’identifiquen
divuit peces de naturalesa diversa entre les quals cal distingir, en funció de la
seva consistència urbana, dotze colònies (Cal Rosal, Ametlla de Casserres,
Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixaró, Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal
Vidal, Cal Riera, Ametlla de Merola, Soldevila), tres semi- colònies (La Plana,
Cal Metre, Cal Bassacs) i tres fàbriques de riu (Cal Casas, Cal Forcada, La
Rabeia).
1.5 Aquest conjunt tenen característiques morfològiques uniformes, però la seva
història particular marca les seves característiques actuals. En general, les
fàbriques estan semi-abandonades i molt infrautilitzades, on només els espais
més productius, com la planta baixa, estan ocupats. Respecte el conjunt
d’habitatges la realitat depèn de cada cas: des de la colònia on la fàbrica
funciona al 100% i els habitatges estan totalment abandonats, fins al punt
contrari on una fàbrica abandonada comparteix l’espai amb un conjunt
d’habitatges ben consolidat. Les colònies on els amos van donar la possibilitat
d’adquirir els habitatges als treballadors o les que estaven més integrades en el
casc urbà han consolidat l’ús residencial de la colònia.
1.6 En general les colònies tenen aspectes en comú. Són barris envellits amb
grans espais productius abandonats en un estat de conservació dolent que
perjudiquen l’aspecte visual i ambiental de l’entorn, provocant el progressiu
abandonament d’aquests espais i sense suposar un atractiu per a un possible
futur creixement. Les colònies actualment no són focus d’atracció turística,
residencial o industrial. Són espais obsolets on, només el baix cost dels
habitatges, produït per un entorn abandonat i uns serveis insuficients,
provoquen la ocupació de part dels habitatges per una població de baix nivell
econòmic.
Respecte l’objectiu d’analitzar les solucions vigents a Catalunya i en concret el Pla
Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat, projecte pioner que serveix
d’exemple a operacions futures, ofereix les conclusions següents:
2.1 El Pla Director Urbanístic analitza les colònies industrials seguint dos criteris
diferents: la visió territorial del conjunt de les colònies, on es valora la interacció
entre les colònies, els nuclis urbans més propers i l’entorn físic, i la visió
urbana, on s’analitza la configuració local de cada colònia i les seves
possibilitats a nivell particular.
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2.2 Respecte la configuració particular de cada element urbà, el PDU diferencia
especialment les actuacions en referència a quatre grups. La consolidació i el
creixement residencial, la potencialització i reconeixement dels espais lliures,
les edificacions monumentals i els antics espais industrials, les naus
històriques.
2.3 En quant a la consolidació de l’espai residencial, estableix el creixement
residencial i reconeix les edificacions existents, donant una solució de densitat
en conjunt i definint la volumetria específica de cada peça. En quant als edificis
monumentals de cada colònia, el PDU estableix com a criteri la preservació
d’aquest edificis i la seva reconversió en equipaments públics, així com la
implantació de serveis municipals. Respecte els espais lliures que formen part
de les colònies són, en la seva majoria, de titularitat pública, ja que en el seu
moment es van cedir com vials i zones verdes.
2.4 En els antics espais industrials, el PDU es limita a reconèixer el perímetre de
les edificacions històriques i es basa en criteris d’innundabilitat per possibilitar
la transformació dels usos existents. No es dona cap solució concreta per
aquets espais i es confia en la promoció i la rehabilitació privada, tutelada per
l’ajuntament corresponent, d’aquest edificis històrics.
2.5 El PDU ha centrat els seus esforços en el reconeixement d’aquest establiments
industrials com unitats tipològiques amb identitat pròpia i pretén la seva
integració com a barris urbans integrats o perifèrics. L’objectiu principal s’ha
complert, però continua sense solucionar el més gran de tots els problemes, la
rehabilitació o transformació de grans superfícies industrials obsoletes i
abandonades, que donen un paisatge trist i abandonat a les zones afectades.
2.6 La transformació en espais residencials o terciaris hauria d’estar més regulada i
no deixar-ho en mans del planejament derivat, sovint influenciat per interessos
particulars i o polítics. Delimitar les volumetries específiques i els edificis a
enderrocar, així com possibilitar un nou creixement industrial o terciari seria el
nivell de detall desitjat per al Pla Director Urbanístic, en analogia al tractament
efectuat amb la consolidació i el creixement residencial.
En quant a les alternatives de rehabilitació, tenint en compte tots els condicionants
socials, urbanístics i econòmics, les solucions proposades van en dues línies
d’actuació: la viabilitat del PDU, mantenint l’ús industrial de les fàbriques i una
alternativa de canvi d’ús. Les conclusions es poden resumir en els següents punts:
3.1 La viabilitat econòmica de les solucions del PDU respecte els edificis industrials
passa per la viabilitat econòmica de la rehabilitació per al seu ús industrial. La
única manera que aquesta opció sigui viable, és reduir els costos de
rehabilitació fins al punt en què el cost de venta sigui molt rentable. La dificultat
logística limita les empreses interessades en aquests establiments però es veu
compensada per un preu d’adquisició molt baix.
3.2 Es planteja un programa que promogui la rehabilitació de naus industrials de
promoció pública o privada a preu fixat, així com ajudes directes a les
empreses que les adquireixin. Aquestes naus es poden anomenar “Naus de
Protecció Oficial” (NPO). La rehabilitació d’aquests edificis resulta igual o més
rentable que les naus de nova construcció, gràcies al finançament
subvencionat.
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3.3 El programa “Trasllat a sòl industrial de les Colònies” té per objectiu la
rehabilitació de les antigues fàbriques i la seva reutilització per ús industrial,
oferint un sòl industrial “social” de baix preu gràcies a les subvencions, i
aconseguir que les empreses que estan ubicades en els cascs urbans de les
ciutats i municipis puguin traslladar-se a polígons industrials, amb els beneficis
que suposa per al municipi.
3.4 El trasllat d’aquests negocis a polígons industrials, gràcies a la oferta de les
naus rehabilitades, contribueix a la conservació i millora del medi ambient
municipal, allunyant dels nuclis urbans la industria, amb la conseqüent reducció
de la contaminació acústica, la contaminació de l’aire, els problemes de trànsit,
i en definitiva, amb una millora de la qualitat de vida per als ciutadans del
municipi.
3.5 D’altra banda, es proposa una alternativa als criteris de rehabilitació del PDU.
L’activitat industrial actual convivint amb l’ús residencial, tenint en compte les
exigències en quant a qualitat de vida dels ciutadans, són dos usos molt poc
compatibles, i menys encara si comparteixen els accessos i els serveis bàsics.
El model de colònia industrial s’ha de reciclar de base. Es proposa una
alternativa en quant als usos d’aquests espais que revitalitzin el patrimoni
existent i sigui viable i sostenible a nivell econòmic i social.
3.6 La transformació de la totalitat d’aquests espais en habitatges, és una opció
poc recomanable per diferents motius. Per una banda, les grans dimensions
d’aquests espais provocarien creixements de població de més del 100% en els
nuclis urbans. D’altra banda, la localització d’aquests espais, en la majoria dels
casos allunyats del casc urbà, provocaria creixements de població en barris
perifèrics que difícilment s’integrarien en el casc urbà, esdevenint nuclis aïllats
de població. Aquest nuclis tindrien un creixement excessiu i necessitarien de
nous equipaments per cobrir les necessitats del nucli i la majoria de les
colònies no disposen d’espai per al creixement urbà.
3.7 La opció més encertada per a la rehabilitació d’aquests espais és la seva
transformació a ús terciari. S’ha comprovat que els equipaments necessaris per
aquests termes municipals poden instal·lar-se en les edificis monumentals de
les colònies, com les torres dels amos, teatres, fundacions, casinos, etc, que ja
tenen previst aquest futur ús. Per poder amortitzar aquestes grans superfícies
és necessari ampliar els beneficiaris a una escala més gran. És a dir, resulta
imprescindible oblidar l’escala municipal per entendre la reconversió d’aquests
espais. Hospitals, centres assistencials o geriàtrics, hotels, sales d’exposicions,
centres de convencions, museus, seus universitàries, fundacions, grans arxius,
etc. són equipaments públics o privats que tindrien en les grans fàbriques de
les colònies edificis adequats a les seves necessitats. Es proposa un estudi a
nivell autonòmic dels equipaments generals que poden instal·lar-se i que
revaloren aquests espais. L’escala territorial des d’on s’han d’entendre és
l’escala autonòmica.
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10. ANNEXES
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10.1 Annex 1. Taula de dades generals de les colònies
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E Física
Industrial

Cal Rosal

La Plana

At Casserres

Cal Metre

Cal Bassacs

Vilad Vell

Vilad Nou

Guixaró

Cal Prat

Municipi

Compartit

Avià

Casserres

Gironella

Gironella

Gironella

Gironella

Casserres

Puig-reig

Propietat espais lliures

Privada

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Accés

Compartit

Compartit

Compartit

Compartit

Segregat

Compartit

Segregat

Compartit

Segregat

Creixem industrial

Significatiu

Significatiu

-

No

Significatiu

No

Si

No

No

Creixem residencial

-

-

Moderat

No

-

No

Si

No

Si

Rel. Colònia-casc

Integrada

Aïllada

Aïllada

Integrada

Integrada

Aïllada

Aïllada

Aïllada

Aïllada

Propietat

Unica

Fragmentada

Unica

Unica

Unica

Unica

Unica

Sup cos historic

3.738,51

0,00

1.571,32

3.128,70

3.654,73

4.019,64

4.372,66

3.613,45

1.531,48

Sup cos secun

1.215,07

0,00

345,39

600,48

0,00

274,11

1.380,00

286,74

1.581,96

Sostre històric i sec

17.337,53

0,00

5.845,01

9.623,19

12.791,56

10.734,38

16.567,98

13.650,67

10.897,04

3,50

0,00

3,50

2,50

3,50

2,50

3,00

3,50

3,50

0,00%

0,00%

40,00%

70,00%

30,00%

30,00%

35,00%

33,00%

66,00%

0,00

0,00

2.338,00

6.736,23

3.837,47

3.220,31

5.798,79

4.504,72

7.192,05

0,00%

80,00%

40,00%

70,00%

75,00%

30,00%

35,00%

15,00%

80,00%

nº plantes
%Ocupació ed hist
Sostre ocupat
% Ocupació
Conservacio

Molt dolent

-

Dolent

Bo

Bo

Dolent

Bo

Bo

Bo

Transformació us

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

143,00

185,00

Residencia

Habitants
Habitatges

?

73,00

111,00 ?

-

110,00

113,00

60,00

51,00

75,00

20,00

5,00

81,00

109,00

111,00

70,00

Sup existent

6.593,83

5.423,73

7.574,75

1.725,10

432,56

8.696,44

13.502,77

11.234,61

10.227,70

Nou Sostre

2.840,13

4.800,00

840,00

785,00

9.505,61

0,00

960,00

2.214,00

6.004,00

Conservacio
% Ocupació

Turística

Fragmentada Fragmentada

Molt bo
97,00%

Molt bo
85,00%

Molt bo/ruin
93,00%

Bo
100,00%

Molt dolent
100,00%

Molt bo
88,00%

Molt bo
100,00%

Molt bo
100,00%

Molt bo
95,00%

Grau

Significativa

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Emergent

Emergent

Emergent

Inexistent

Importancia

Sí

-

-

-

-

Mig

Mig

Mig

-

Tipus

Comercial

-

-

-

-

Itinerari riu

Itinerari riu

Itinerari riu

-

E Física

Cal Casas

Cal Pons

Cal Marçal

Cal Vidal

Cal Riera

At Merola

Cal Forcada

Soldevila

La Rabeia

Municipi

Puig-reig

Puig-reig

Puig-reig

Puig-reig

Puig-reig

Puig-reig

Navàs

Balsareny

Balsareny

Propietat espais lliures

?

Ajuntament

Privat

Privat

Privat

Ajuntament

Privat

Privat

Privat

Accés

Únic

Segregat

Compartit

Segregat

Segregat

Segregat

Unic

Segregat

Unic

Creixem industrial

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Creixem residencial

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Rel. Colònia-casc

Integrada

Integrada

Integrada

Aïllada

Aïllada

Satèl·lit

Satèl·lit

Aïllada

Aïllada

Propietat

Unica

Fragmentada

Unica

Unica

Unica

Fragmentada

Unica

Unica

Unica

Sup cos historic
Industrial

Sup cos secun
Sostre històric i sec

Residencia

3.231,08

3.759,00

4.303,51

3.143,79

2.155,43

2.466,17

5.832,00

2.142,00

978,40

852,96

2.173,27

1.349,68

0,00

6.393,16

0,00

0,00

0,00

7.491,85

13.014,70

18.589,68

13.458,14

11.003,27

14.978,32

6.165,43

11.664,00

6.426,00

3,50

3,50

3,50

2,50

3,50

2,50

2,50

2,00

3,00

nº plantes
%Ocupació ed hist

0,00%

30,00%

100,00%

0,00%

45,00%

40,00%

40,00%

100,00%

100,00%

0,00

3.904,41

18.589,68

0,00

4.951,47

5.991,33

2.466,17

11.664,00

6.426,00

0,00%

30,00%

100,00%

8,00%

45,00%

40,00%

40,00%

100,00%

100,00%

Sostre ocupat
% Ocupació
Conservacio

Molt dolent

Dolent

Molt bo

Molt dolent

Bo

Bo

Bo

Molt Bo

Molt Bo

Transformació us

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

102,00

218,00

Habitants

-

59,00

68,00

300,00

0,00

20,00

0,00

Habitatges

-

103,00

82,00

115,00

125,00

162,00

0,00

84,00

0,00

Sup existent

-

11.336,85

6.357,44

12.370,71

12.080,43

17.441,79

0,00

6.573,00

0,00

Nou Sostre

-

1.000,00

1.250,00

8.781,32

4.785,00

4.896,00

0,00

0,00

0,00

Conservacio
% Ocupació

Turística

1.441,67

-

Bo

Bo

Bo

70,00%

70,00%

49,00%

Molt bo
28,00%

Molt Bo

-

100,00% -

Molt Dolent

-

10,00% -

Grau

Inexistent

Emergent

Emergent

Emergent

Inexistent

Emergent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Importancia

-

Futur

Si

Si

-

Si

-

-

-

Tipus

-

Monument

Restauració

Museu

-

Cultura

-

-

-
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10.2 Annex 2. Pressupost de rehabilitació dels antics espais
industrials en naus industrials. Nau tipus de les colònies
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RESUM DE PRESSUPOST
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CAPITOL

RESUM

1

ENDERROCS...............................................................................................................................................

EUROS

2

MOVIMENT DE TERRES...............................................................................................................................

7.546,88

0,56

3

FONAMENTS...............................................................................................................................................

219.356,25

16,38

295.901,47

%
22,09

4

ESTRUCTURES...........................................................................................................................................

501.949,15

37,48

5

COBERTES..................................................................................................................................................

203.937,50

15,23

6

TANCAMENTS PRACTICABLES.....................................................................................................................

83.265,00

6,22

7

REVESTIMENTS...........................................................................................................................................

27.312,50

2,04

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

1.339.268,75

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

1.339.268,75

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

1.339.268,75

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
,a.
El promotor

La dirección facultativa

Pàgina

1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.125,00

23,13

72.281,25

9.375,00

20,20

189.375,00

3.125,00

10,10

31.562,50

216,00

12,42

2.682,72

CAPITOL 01 ENDERROCS
01.01

m2 Desmuntatge,teulesmitjans man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Coberta

01.02

1

125,00

25,00

3.125,00

m2 Enderroc,sostre,bigueta fusta,mitjans man.,càrrega mec

Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

01.03

Coberta

1

125,00

25,00

3.125,00

Sostre 1

1

125,00

25,00

3.125,00

Sostre 2

1

125,00

25,00

3.125,00

m2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Planta Baix a

01.04

1

125,00

25,00

3.125,00

m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Finestres

150

1,20

1,20

216,00

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................

295.901,47

Pàgina

2

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.187,50

3,45

7.546,88

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

m3 Excavació soterr.+càrr.h<=3m,terreny fluix,m.mec.,càrrega +càrr.

Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Llosa fonaments

1

125,00

25,00

0,70

2.187,50

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................

7.546,88
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.875,00

88,19

165.356,25

6.250,00

8,64

54.000,00

CAPITOL 03 FONAMENTS
03.01

m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
Llosa

03.02

1

125,00

25,00

0,60

1.875,00

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:12-12 B500T p/armad

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x
15 D: 12 - 12 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses
Llosa

2

125,00

25,00

6.250,00

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS.........................................................................................................................

219.356,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6.250,00

71,26

445.375,00

90,00

314,72

28.324,80

20.035,00

1,41

28.249,35

CAPITOL 04 ESTRUCTURES
04.01

m2 Sostre 25+5cm lloses alv.form.pretesat,h=24-25cm,ampl.=100cm,mom

Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 24 a 25 cm d'alçària i 100
cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 235,6 a 264,4 kNm de moment flector últim, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 11 m, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó
HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

04.02

Sostre P1

1

125,00

25,00

3.125,00

Sostre P2

1

125,00

25,00

3.125,00

u

Pilar prefab.form.armat secció rectang.massissa 40x40cm,h=4m,vis

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col.locat amb grua

04.03

Planta 1

30

30,00

Planta 2

30

30,00

Planta 3

30

30,00

kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
IPE 220

1

125,00

26,20

3.275,00

IPE 200

16

25,00

22,40

8.960,00

IPE 120

6

125,00

10,40

7.800,00

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES....................................................................................................................

501.949,15
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.125,00

26,31

82.218,75

3.125,00

38,95

121.718,75

CAPITOL 05 COBERTES
05.01

m2 Col·locacio teulada teula plana col.vermell,12u/m2,s/adh.

Col·locació de teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de la fàbrica original, de 12 peces/m2, com a màxim, sense adherir
Coberta

05.02

1

125,00

25,00

3.125,00

m2 Cobertura panells multicapes

Cobertura amb panells multicapa de xapes d'acer de 0.5mm galvanitzat i espuma de poliuretà de
0.027 W/(mºK) de conductivitat tèrmica, realitzada segons NTE/QTG-8, inclús tapajuntes i accesoris
de fixació.
Coberta

1

125,00

25,00

3.125,00

TOTAL CAPITOL 05 COBERTES ...........................................................................................................................

203.937,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

210,00

396,50

83.265,00

CAPITOL 06 TANCAMENTS PRACTICABLES
06.01

u

Finestra alumini lacat,2bat.,180x120cm,preu alt,classif. 4 9A C4

Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
3

70,00

210,00

TOTAL CAPITOL 06 TANCAMENTS PRACTICABLES .........................................................................................

83.265,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de rehabilitació de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4.750,00

5,75

27.312,50

CAPITOL 07 REVESTIMENTS
07.01

m2 Neteja param.pedra,raig aig.pres. 60-200bar

Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar
Façanes

2

125,00

15,00

3.750,00

2

25,00

20,00

1.000,00

TOTAL CAPITOL 07 REVESTIMENTS...................................................................................................................

27.312,50

TOTAL......................................................................................................................................................................

1.339.268,75
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Recuperació del patrimoni industrial català. Les colònies tèxtils

10.3 Annex 3. Pressupost de construcció de nau industrial en planta
baixa.

722-TES-CA-3821 - Bosco Pineda Lleó

RESUM DE PRESSUPOST
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CAPITOL

RESUM

1

MOVIMENT DE TERRES...............................................................................................................................

12.937,50

EUROS

1,23

2

FONAMENTS...............................................................................................................................................

410.034,38

38,95

3

ESTRUCTURES...........................................................................................................................................

113.072,85

10,74

4

COBERTES..................................................................................................................................................

365.156,25

34,68

5

TANCAMENTS.............................................................................................................................................

151.611,50

14,40

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

1.052.812,48

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

1.052.812,48

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

1.052.812,48

%

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de UN MILIÓ CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
,a.
El promotor

La dirección facultativa
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.750,00

3,45

12.937,50

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
01.01

m3 Excavació soterr.+càrr.h<=3m,terreny fluix,m.mec.,càrrega +càrr.

Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Llosa fonaments

3

125,00

25,00

0,40

3.750,00

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................

12.937,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.812,50

88,19

248.034,38

18.750,00

8,64

162.000,00

CAPITOL 02 FONAMENTS
02.01

m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
Llosa

02.02

3

125,00

25,00

0,30

2.812,50

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:12-12 B500T p/armad

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x
15 D: 12 - 12 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses
Llosa

6

125,00

25,00

18.750,00

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS.........................................................................................................................

410.034,38
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

90,00

314,72

28.324,80

60.105,00

1,41

84.748,05

CAPITOL 03 ESTRUCTURES
03.01

u

Pilar prefab.form.armat secció rectang.massissa 40x40cm,h=4m,vis

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col.locat amb grua

03.02

Nau 1

30

30,00

Nau 2

30

30,00

Nau 3

30

30,00

kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
IPE 220

3

125,00

26,20

9.825,00

IPE 200

48

25,00

22,40

26.880,00

IPE 120

18

125,00

10,40

23.400,00

TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURES....................................................................................................................

113.072,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9.375,00

38,95

365.156,25

CAPITOL 04 COBERTES
04.01

m2 Cobertura panells multicapes

Cobertura amb panells multicapa de xapes d'acer de 0.5mm galvanitzat i espuma de poliuretà de
0.027 W/(mºK) de conductivitat tèrmica, realitzada segons NTE/QTG-8, inclús tapajuntes i accesoris
de fixació.
Coberta

3

125,00

25,00

9.375,00

TOTAL CAPITOL 04 COBERTES ...........................................................................................................................

365.156,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Avaluació del cost de construcció de nau per ús INDUSTRIAL
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4.450,00

34,07

151.611,50

CAPITOL 05 TANCAMENTS
05.01

m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica
Façanes

2

125,00

10,00

2.500,00

2

75,00

13,00

1.950,00

TOTAL CAPITOL 05 TANCAMENTS.......................................................................................................................

151.611,50

TOTAL......................................................................................................................................................................

1.052.812,48
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