
ZOOMING  INDUSTRIAL
La ruina como invitada principal de un ciclo 

sobre la historia, el patrimonio industrial y 

la matriz fluvial
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Recapitulación del desarrollo del 
máster

Agentes que intervienen

ETSAV

Ayuntamiento Sallent / ACA*

Proceso participativo

Profesores, estudiantes y especialistas

Participan de manera activa como conjunto para llevar a 
cabo los projectos de una forma cooperativa.

Entre ellos han estado profesores de la ETSAV, profesores 
asociados, estudiantes del curso, ex-estudiantes de 

ediciones anteriores y especialistas invitados.

Vecinos, visitantes de fin de semana, familias, niños, 
jóvenes, amigos

Participan en el proceso como agentes ciudadanos 
que han sido, son y serán los partícipes de todo 
planteamiento y actuación que se lleve a cabo.

Alcalde de Sallent, regidores del ayuntamiento; 
representante y técnico del ACA

Participan como intermediarios entre los ciudadanos y los 
estudiantes para compartir opiniones y prioridades para 

el pueblo.

ETSAV

Ayuntamiento Sallent / ACA

Proceso participativo

Dónde

Ámbito de trabajo

El lugar de trabajo se realiza en la 

Escola Tècnica d’Arquitectura del 

Vallés y en el pueblo de Sallent de 

Llobregat.
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Línea del tiempo del Máster

*ACA: Agencia Catalana del Agua

ETSAV

Ayuntamiento Sallent

ACA*

Proceso participativo

Repercusión

Presentación de 
máster y zona 
de actuación.

Sallent de 
Llobregat.

Visita al lugar.

Presentación y 
primer contacto 
ayuntamiento.

Primer contacto 
ACA.

Distribución 
de cartel en 
Sallent sobre 
primer proceso 
participativo.

Primera 
presentación 
propuestas 
Ayuntamiento 
Sallent.

25.09.2017

2017-2018 M
arq

 ETSA
V

26.09.2017

30.10.2017

10.11.2017

Presentación 
y corrección 
de todos los 
proyectos  a 
profesores.

Primera sesión 
participación 
ciudadana 
en Sallent de 
Llobregat.

Presentación 
proyectos en la 
sede del ACA.

Entrega final 
proyectos 
ejecutivos 
MArq.

Defensa 
tribunal 
Memoria 
individual 
TFM.

Entrega final 
proyectos 
ejecutivos 
MArq.

Entrega final 
proyectos 
ejecutivos 
MArq.

Publicación 
periódico del 
Bages, Regió7

Segunda sesion 
participación 
ciudadana con 
los proyectos 
entregados.

Presentación 
por el alcalde 
de los proyectos 
entregados.

29.11.2017

30.11.2017

01.12.2017

31.01.2017

12.02.2018

07.03.2018

11.07.2018

Proceso de trabajo
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Difusión activa
Tras la experiencia vivida 
en ediciones anteriores de 
Máster, se decide volver 
a repetir el proceso de 
participación ciudadana.

Bajo el lema de Sallent 
Compta, se lleva a cabo 
un proceso de proyectos 
con intereses comunes y 
consensuados entre todos los 
agentes que disfrutarán de 
los mismos, es decir, de los 
ciudadanos.

Proceso participativo
“Información del proceso”

      Mapa marcando los puntos 
donde se colgará la información 
y donde se dará una breve 
presentación.

→ 

     Cartel repartido por diferentes 
puntos estratégicos de la ciudad 
para dar a conocer la primera sesión 
informativa

→ 

Primera jornada participación ciudadana  “Primera toma de contacto”

     Tarjetas repartidas a los 
ciudadanos según la zona donde 
vivían o les interesaba focalizar.

→ 

       Debate sobre papel con 
imágenes modificadas sobre el 
estado actual y convertidas en 
propuestas por tal de mejorar el 
espacio cercano al río.

→
 

→
        Reuniones por zonas  de 

trabajo para debatir lo expuesto y 
propuesto por los estudiantes.

“Segundo encuentro”

       Vecino observando el tríptico 
sobre los proyectos que se van 
explicar.

→       Comentarios de una vecina 
hacia una estudiante sobre una 
sesión de un proyecto.

→    El alcalde, David Saldoni 
presentando los estudiantes del 
Máster.

→
 

Presentación de 
proyectos

Se presentan los diferentes 
proyectos a todos los 
vecinos que asisten para que 
expresaran sus puntos de 
vista.

A la sesión asiste el alcalde 
David Saldoni, quien 
inicia la sesión seguida 
de la presentación de los 
estudiantes y concluye con 
un turno de preguntas y 
dudas que son resueltas 
durante el encuentro.
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Sesión crítica ETSAV

           Corrección en la sala de actos 
de todos loc proyectos del pueblo 
de Sallent dispuestos de manera 
contigua en el suelo para poder 
observar la continuidad de ambas 
orillas del río Llobregat y su relación 
con el pueblo.

→ 

Entrega final proyectos ejecutivos 
MArq

    Entrega de los proyectos 
ejecutivos del Plan de Barrios que se 
desarrollará en Sallent de Llobregat.

→
 

Repercusión

Memoria individual TFM

Amb la voluntat de deixar de
donar l’esquena al riu, Sallent im-
plementarà aquest any diversos
projectes que ajudin a dignificar
l’entorn fluvial del Llobregat al seu
pas pel nucli urbà. Hi destinarà
entre 500.000 i 600.000 euros, que
hi aportarà íntegrament la Llei de
Barris, amb l’únic condicionant
que totes les obres previstes
s’hauran d’executar abans del 31
de desembre, tenint en compte
que és el termini màxim que li
concedeix la Generalitat per con-
cloure els projectes inclosos en
aquest programa de rehabilitació
i millora.

Es tracta d’un conjunt de peti-
tes actuacions però que afectaran
l’entorn del riu de manera inte-
gral, des de la resclosa de Cal Sala
(a l’inici del camí de Cabrianes)
fins a la torre del gas (darrere de
Cal Carrera), i engloba totes dues
lleres. «Ara, tot allò que dóna al riu
són majoritàriament els darreres
de les cases, i volem transformar
aquests espais perquè el riu és un
actiu molt bo que tenim, i que
hem d’aprofitar», apunta l’alcalde,
David Saldoni. 

Són propostes elaborades pels
52 alumnes d’un màster d’arqui-
tectura de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura del Vallès, amb
qui l’Ajuntament de Sallent va es-
tablir un conveni per disposar
d’un paquet de projectes que li
serveixin de guia. Inclouen des de
treballs de desbrossament o
l’obertura d’accessos al riu  i la mi-
llora dels existents, fins a l’ade-
quació d’espais de lleure i passeig
a tocar de l’aigua, amb zona verda
i mobiliari urbà, i fins i tot amb
propostes per poder travessar
d’una banda a l’altra en moments
de poc cabal. 

Tot plegat, es vol integrar al pa-
trimoni industrial i senyorial que
el poble encara conserva prop del
riu, com el pont vell i el de la Con-
còrdia, la fàbrica vella, o la Casa
Museu Torres Amat, per als quals

hi ha propostes que els vinculen
directament amb possibles rutes
a l’entorn del riu (vegeu la infogra-
fia). També s’hi lligaran altres pro-
jectes paral·lels, desvinculats de la
Llei de Barris però que l’Ajunta-
ment també té pendents de de-
senvolupar, com ara l’adequació
del pont vell, la millora del passeig
que va cap a l’institut, o la mateixa
Casa Museu Torres Amat, on es
podria habilitar un accés obert al
públic entre el carrer i la llera del
riu passant per dintre de la casa
museu. 

Quatre mesos de feina
Els alumnes del màster han estat
treballant en la proposta des de
l’octubre, primer amb una pluja
d’idees que van elaborar fent visi-
tes a Sallent i parlant amb veïns
per conèixer l’entorn i el parer dels
sallentins, especialment dels que
viuen a l’entorn del riu, sobre com
voldrien que s’arrangés tot aquest
entorn. Ells mateixos, acompa-
nyats per alguns dels professors
que els supervisen, van exposar
les primeres idees als veïns en una
jornada paricipativa a Sallent a fi-
nal de novembre. 

Aquellsprimers esbossos s’han
anat delimitant fins a una quinze-
na d’actuacions complementà-
ries amb què es preveuen cobrir
diverses zones a l’entorn del riu en
tots dos marges, fins al punt que

Sallent dissenya
un paquet de
millores del seu
espai fluvial per
obrir-se al riu
L’Ajuntament destinarà més de mig milió d’euros
de la Llei de Barris a obres de condicionament a
l’entorn del Llobregat, que s’han d’executar enguany

SALLENT

Jordi Escudé

LA XIFRA

500.000 €

És el cost aproximat que es
vol destinar als projectes 
 L’Ajuntament preveu invertir
entre 500.000 i 600.000 euros
de la Llei de Barris en els projec-
tes de millora de les lleres del
riu Llobregat al seu pas per l’in-
terior del nucli, més enllà de
l’espai entre els dos ponts. 
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SOCIETATBAGES

ELS PROJECTES

LA PLAÇA 19 D’ABRIL I ENTORN S’arranjarà l’extrem sud d’aquesta àrea com a porta d’accés al riu des de l’enllaç amb el camí
de Cabrianes. Es reorganitzarà la zona d’aparcament a la part inferior de la plaça per optimitzar l’espai i deixar lliure la part superior
per destinar-la a l’esbarjo. Es millora el mobiliari urbà, i es redissenya la zona patinable on hi ha l’actual skatepark.  

LA RESCLOSA A LA LLERA EST Es preveu una millora de tot l’entorn de la resclosa del riu, com a element de conservació del lle-
gat industrial del municipi, i com a element integrat dins l’adequació d’un camí net de vegetació i transitable de cap a cap de la llera
esquerra, de tal manera que la resclosa deixi de ser un impediment de pas i hi doni continuïtat.

L’OASI Es proposa un canvi d’ubicació de l’actual parc infantil al nord del pont de la Concòrdia, ara situat dins la zona fluvial, cap
a una situació més segura. Aquesta actuació anirà acompanyada d’una intervenció de millora de tota la part urbanitzada fins a la fà-
brica vella. És un nou espai que quedarà com a  zona practicable propera al riu, on fins i tot hi podria haver un petit aiguamoll. 

SOTA EL PONT NOU El passeig de la Muralla ha de permetre una certa continuïtat entre el pont vell i el pont de la Concòrdia se-
guint la llera del riu, de manera que l’espai de sota aquest pont també s’adequarà no tan sols com a zona de pas, sinó també com a
zona de descans i esbarjo. Igualment, es preveu una millora del carrer que surt del pont de la Concòrdia. 

«pràcticament permeten fer la
volta a tota la trama urbana»,
apunta Saldoni. 

Els alumnes estan coordinats
per una desena de professors que
supervisen el màster, i ja han pre-
sentat el paquet d’actuacions a
l’Ajuntament, que ja pràcticament
és definitiu, i tan sols està a l’espe-
ra de possibles correccions que hi
pugui fer l’ACA, així com el mateix
ajuntament i veïns. 

La intenció és poder disposar
aviat de les propostes definitives
per començar-les a executar de
seguida que es pugui, tenint en
compte que hi ha un termini mà-
xim per acabar-les, «i de cara a l’es-
tiu ens agradaria com a mínim po-
der tenir fetes les obertures al riu»,
diu Saldoni. De tota manera, l’al-
calde puntualitza que no totes les
actuacions s’han d’aprovar per ple
ni tenen la mateixa envergadura i
dificultat. A més, és molt possible
que el projecte dels estudiants del
màster vagi més enllà del que s’in-
clourà en la Llei de Barris, de ma-
nera que se n’agafarà una part «i
la resta ja hi serà per si mai es vol
executar». 

La façana de la fàbrica, en valor
En principi, es prioritzaran les ac-
tuacions que afecten les entrades
al riu i la plaça 19 d’Abril, les mi-
llores dels camins paral·lels al curs
fluvial en tots dos marges, i l’es-
tructura per aguantar la façana de
la fàbrica vella, que és un espai pa-
trimonial per protegir al costat de
la futura residència, i que comple-
menta Cal Carrera. 

De fet, la façana de l’antiga fà-
brica ha de ser un dels punts em-
blemàtics en aquest context de re-
cuperació de l’entorn fluvial de
Sallent. Inicialment es preveia in-
tegrar-la en l’edifici de la futura re-
sidència que s’ha de construir a la
zona, però ara quedarà sola per-
què, per una qüestió de normati-
va, aquest edifici s’haurà de des-
plaçar uns metres més lluny del
riu. Tanmateix, la façana de la fà-
brica vella es vol mantenir igual-
ment «perquè la volem protegir
com a bé històric i patrimonial»,
explica l’alcalde, David Saldoni.
Per això es proposa fer una estruc-
tura de passarel·les per poder-la
visitar de prop, i que al mateix
temps serveixi per subjectar-la. 

Paral·lelament, es planteja ade-
quar una plaça per poder fer acti-
vitats a l’aire lliure en l’espai que
ara quedarà lliure entre aquesta
façana i l’edifici de la futura resi-
dència. 

ARXIU/J.E.

Presentació dels primers esbossos que es van fer a Sallent el novembre

Els 52 estudiants del màster de
l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura del Vallès treballen en un
únic projecte dividit en subpro-
jectes que no se sobreposen els
uns als altres, sinó que pot ser que
se centrin en un indret determinat
de les actuacions, o en un aspecte
concret per desenvolupar, explica
un dels coordinadors del màster,
Roger Sauquet. 

Això vol dir que hi haurà alum-
nes que treballaran qüestions vin-
culades a l’aparcament i la mobi-
litat; d’altres amb el planejament

urbanístic; o també amb ecosiste-
mes i vegetació; elements físics i
paviments, baranes o mobiliari
urbà; topografia; aigua, o altres
que se centren en càlculs d’estruc-
tures o il·luminació.

Els resultats d’aquest treball
donaran lloc a diverses actua-
cions, que majoritàriament faran
els constructors, tot i que ells tam-
bé podran participar en algunes.
Com a mínim, «a nivell de direc-
ció d’obra com a arquitectes pai-
satgístics que són», apunta la re-
gidora de Participació Ciutadana
de Sallent, Rosa Argelaguet.

J.E. SALLENT

Un equip de 52 alumnes
centrats en una especialitat

Les millores s’integraran al
llegat històric i industrial,
com els dos ponts, la fàbrica
vella o la Casa Torres Amat 

El treball dels alumnes és
quasi definitiu, a l’espera de
possibles correccions de
l’ACA, Ajuntament i veïns

És possible que el projecte
dels estudiants del màster
vagi més enllà del que
s’inclourà en la Llei de Barris
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PLATJA FLUVIAL
 El projecte obre
el poble cap a sota
el pont vell amb
nous accessos i re-
correguts, afavo-
reix la relació di-
recta amb la fàbri-
ca Torres Amat i
crea una connexió
més fàcil per al via-
nant des de la pla-
ça 19 d’Abril i el ca-
rrer 501. Es millora
el confort de l’es-
pai.

PASSEIG DE LA
MURALLA Es
vol fer accessible la
llera esquerra del
riu com a zona de
passeig. La privaci-
tat i seguretat dels
propietaris dels
horts es garanteix
mitjançant una
tanca i una enfila-
dissa vegetal. Es
recuperarà l’ús re-
creatiu  del parc de
la Muralla que esti-
gui en connexió
amb el passeig de
la Muralla.

EL MUR DE LA FÀ-
BRICA Es vol re-
activar l’espai en
ruïnes i aïllat de la
fàbrica vella reha-
bilitant la façana
que queda, i que es
vol conservar com
a element patrimo-
nial, amb una es-
tructura de ferro
afegida que ajudi a
subjectar-la i con-
solidar-la, i que
serveixi de passa-
rel·la a diferents ni-
vells amb escales
per poder-la visitar.

LA LLERA OEST
 El marge oest
del riu també es vol
fer transitable en
determinats punts,
amb desbrossa-
ments, i millorant
la qualitat del camí
i els seus accessos.
La zona de la res-
closa també s’ade-
quarà i es farà ac-
cessible pels ex-
trems, per garantir
una forma segura
d’apropar-se al riu.
D’aquesta manera,
també es preveu
donar continuïtat
als camins GR-270 i
PR-C-170. 

SORTIDES EN GRUP DES DE MANRESA

www.viatgesmasanes.com

Born, 6 - Tel. 93 872 48 88
08241 - MANRESA

Si fa LIKE al nostre facebook 
podrà veure les ofertes 
excepcionals
de darrera hora

HOLANDA – TEMPS DE FLORS
Del 28 d’Abril a l’1 de maig (4 dies)
* Hotel Radisson Blue de 4* Superior, cèntric a Amsterdam

Preu per persona: 1295 €

ALSÀCIA
Del 29 de març al 2 d’abril (5 dies) 765 €
L’ALCARRIA I ELS POBLES NEGRES
Del 30 de març al 2 d’abril (4 dies) 440 €

SETMANA SANTA

DEL 12 AL 15 DE
JUNY 2018 (4 DIES)
VISION OF THE SEAS

SÚPER OFERTA MINI CREUER

BARCELONA - SETE (FRANÇA)
PALMA DE MALLORCA - BARCELONA Places limitades

des de
375 €

GRAN VIATGE AL JAPÓ
Del 9 al 20 d’abril (12 dies)

TOKYO – LLAC KAWAGUCHI – MATSUMOTO – TAKAYAMA – OKUHIDA – SHIRAKAWAGO – 
KANAZAWA – KYOTO – HIROSHIMA – NIYAJIMA - OSAKA
* Sortida des de Manresa amb guia acompanyant
* Pensió completa durant tot el viatge
* Trasllats, visites i excursions amb autocar privat 6.155 €

TOT INCLÒS

     Artículo de prensa sobre el 
trabajo realizado por los estudiantes 
de Máster de la Etsav junto los 
profesores y técnicos especialistas.

→ 

      Debate entre alumnos y 
profesores de las diferentes 
propuestas de proyectos.

→ 

   Elaboración de memoria 
individual TFM y defensa personal 
ante tribunal julio 2018, ETSAV.

→ 
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