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INICI DEL CURS

El màster s’inicia de forma ambiciosa, amb un projecte 
que es durà a terme pels propis estudiants i que s’acabarà 
construint . Aquesta introducció pretèn posar en context 
aquesta situació abans de entrar directament en el curs .

F1.1  
Visió general del poble. Destaca el pont 
vell i les xemeneies que resten de les 
antigues indústries.



UN NOU MÀSTER HABILITANT

El màster universitari en Arquitectura t’habilita per a l’exercici 
professional de l’arquitectura i el principal objectiu és aportar 
coneixements avançats i complementaris als ensenyaments 
rebuts en el grau en Estudis d’Arquitectura o equivalents . Per 
això, en aquest curs partirem d’un ENCÀRREC REAL amb un 
CLIENT REAL a TEMPS REAL: 
Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial, una proposta 
de col·laboració del Màster Universitari en Arquitectura de 
l’ETSAV amb l’Ajuntament de Sallent .

Objectius

1 . Convertir l’experiència del disseny d’un projecte real i 
de la responsabilitat sobre la seva execució en un àmbit 
d’aprenentatge pels alumnes del MArq que els permeti assolir 
les competències que defineix la normativa pels màsters 
habilitants, involucrant-los tant en el procés de redacció del 
projecte com en el procés d’execució .

2 . Executar el projecte que l’Ajuntament de Sallent encomana 
al Centre de Recerca per a l’Administració Local (CRAL) de 
l’ETSAV, en el termini establert, abans de gener de 2019, i 
amb el cost pressupostat per aquesta fi.
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BAGES

Sallent

LA  PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT

L’ajuntament de Sallent ens proposa el setembre de 2017 
la Reordenació de les lleres del riu Llobregat per tal que les 
propostes que sorgeixin puguin construir-se durant el 2018 
gràcies als diners que hi ha dedicats a la millora del barri 
de les lleres del riu i que s’engloba dins del Pla de Barris de 
Sallent .
El poble ha crescut fins ara d’esquenes al riu i la voluntat és 
capgirar aquesta situació, fer del riu un lloc més del sistema 
d’espais lliures del poble, apropar la gent a la natura i al 
respecte per la seva cura .
L’àmbit de de treball és bàsicament el comprès entre els 
dos ponts de Sallent, tot i que també seran benvingudes les 
propostes que facin èmfasi en trams per sota i per sobre 
d’aquest .

* Durant tot el llibre es fa un ús freqüent de les paraules marge dret i marge 
esquerra. Per tal d’evitar possibles equívocs o males interpretacions es 
important aclarir que, per conveni, els marges s’anomenen mirant en el 
sentit en què corren les aigües. Per tant el marge que queda a l’oest serà 
l’esquerre i el de l’est, el dret.

F1.2 
El municipi de Sallent se situa al centre de 

Catalunya , a la comarca del Bages.
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Manresa

Barcelona

SALLENT

Martorell

Berga

Igualada

LES VIES BLAVES DEL LLOBREGAT

Tradicionalment el Llobregat ha estat un eix de comunicació 
molt important entre el Mediterrani i els Pirineus . La proximitat 
de la seva desembocadura amb la ciutat de Barcelona ha 
propiciat una voluntat de recuperació de l’entorn del riu 
mitjançant la introducció d’una oferta lúdico-esportiva a les 
seves lleres. Els seus últims 30km, des de Martorell fins a 
la desembocadura, ja disposen d’un parc fluvial lineal que 
pretén recuperar les lleres ecològica i socialment . Més amunt 
d’aquesta localitat, es poden trobar algun trams de marge 
recuperats per sense formar part de cap sistema lineal 
continu .
La proposta de vies blaves del Llobregat és una iniciativa 
que vol unir el curs baix amb la capçalera del Llobregat i 
també amb la dels seus dos principals afluents: el Cardener i 
l’Anoia . És un projecte molt ambiciós ja que tindria un àmbit 
d’influència molt gran i posaria en valor el riu com a espai 
natural i paisatgístic i, també, tot el patrimoni industrial que 
tradicionalment s’ha ubicat en aquesta conca .
Tot això té una incidència directa sobre la població de Sallent 
i es necessari tenir-ho present de cara a les futures propostes 
que es plantejaran en el nostre àmbit de projecte .

F1.3 
La població dels municipis pels quals 

discorren els rius Llobregat, Cardener  i 
Anoia suma més de 1,2 milions d’habitants
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