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Al tractar-se d’un encàrrec real, amb 
un client real i en un temps real la 
importància del context en que ens 
trobàvem agafa força. L’objectiu 
d’aquesta memòria serà entendre el 
resultat final del projecte a través de 
tots aquells elements que l’han anat 
condicionant. 

Ens centrarem especialment en 
aquells elements que més l’han influ-
enciat com són el recorregut, els ves-
tigis i l’aigua. A través del recorregut 
entendrem el Perquè del projecte i 
quina és la seva importància dins de 
Sallent. Els vestigis ens situaran en el 
lloc per entendre, el On, el context en 
el que treballem. Per últim l’aigua, el 
principal condicionant, ens moldejarà 
el projecte fins a arribar a la proposta 
final o el Com.

 ENCÀRREC REAL

CLIENT REAL

TEMPS REAL

          
                | pròleg
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01 L’ENCÀRREC
SALLENT
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SALLENT

Sallent es troba en un punt clau del 
territori del Bages. El municipi es situa al 
començament del sistema muntanyós 
que el rodeja convertint-lo així en 
el punt de connexió entre la vall i la 
plana de Manresa. La seva posició al 
costat del riu Llobregat també el situa 
a l’eix històric de producció minera 
i tèxtil. Moltes d’aquestes fàbriques i 
colònies actualment encara es troben 
en funcionament ja sigui conservant la 
seva funció original o transformant-se 
en nous centres socials i turístics.

Actualment la indústria tèxtil ha 
perdut el seu paper en el municipi 
però la minera continua sent una de 

les principals fonts econòmiques. 
L’activitat d’aquesta indústria és 
possible gràcies al bon enllaç del 
municipi amb les principals carreteres 
del territori , com l’autopista c-16 i els 
seus encreuaments, permetent així 
una connexió ràpida amb els polígons 
industrials de Manresa i Barcelona.

Aquesta mateixa red de carreteres 
provoca un seguit de barreres 
arquitectòniques i medioambietals 
entre municipis que aconsegueix 
trencar-se gràcies al recorregut verd a 
través del riu. Aquest recorregut, però, 
actualment encara no aconsegueix 
connectar el territori ja que no disposa 
d’un traçat definit i continu.   

Els vestigis de l’indústria tèxtil de Sallent 
actualment formen part de la riquesa 
patrimonial del municipi  i de la seva 
identitat tot i que encara no existeix 
una consciencia per recuperar o 
mantenir aquesta arquitectura.

Comarca                     Bages
Població                 6.594 hab (2017)
                        9.227 hab (1960) 
Superficie                    65,6 km2
Altitud                          278 m
Nuclis agregats          Cabrianes
          Cornet

          
                       sallent | l’encàrrec
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                       sallent | l’encàrrec

reordenació de l’espai fluvial

Per motiu de l’encàrrec de 
l’ajuntament concentrarem els nostres 
esforços en analitzar les mancances 
de la zona de l’espai fluvial i les seves 
lleres, concretament l’espai comprès 

entre el Pont Vell i el Pont Nou.

L’espai fluvial de Sallent abans tenia 
una paper molt relacionat amb la 
indústria tèxtil però des que aquesta 
va començar a desaparèixer el riu 
s’ha vist poc a poc apartat de la 
vida diària dels seus habitants. El 
potencial d’aquest espai es fa evident 
al descobrir l’existència de varis espais 
abandonats o simplemet relegats a 
aparcaments. La voluntat d’aquests 
treballs serà retornar l’espai als veïns.

riu llobregat
a balsareny

a cabrianes

bages | catalunya centralcatalunya

Fig.01 Esquemes de situació

espai 
d’actuació



EL LLoC

Primera idea de projecte. Petites accions a  l’àmbit del riu
19/10 | 08/11

02 miCRoACCioNS
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miCRoACCioNS

El riu Llobregat configura una part 
molt important de Sallent però aquest 
sempre li ha donat l’esquena reduint-
lo a un atractiu paisatgístic. El poble 
actualment no se’n aprofita de la seva 
existència ni la infraestructura urbana 
facilita aquest contacte. 

Tots els grans espais que trobem 
contigus a riu no hi tenen cap 
relació, fins hi tot el elements urbans 
com els bancs, contra tota lògica, li 
donen l’esquena. Tampoc trobem 
cap recorregut clar que ens permeti 
passejar al seu voltant .

Decidim estudiar aquells espais existents 
però desaprofitats i amb potencial de 
ser fàcilment millorats amb una sèrie 
de petites accions o microaccions. 
Aquestes accions es centraran en els 
objectius d’aconseguir connectar i 
reorganitzar els espais. A més a més 
tindran la voluntat de ser accions 
extensives i progressives, només un inici 
amb la voluntat que amb el temps el 
projecte es desdibuixi.

El seguit d’accions proposades es 
poden dividir en tres tipus: Connectar, 
desvehiculitzar i aportar confort.

          
                       el lloc | microaccions
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ESPAi SoTA EL PoNT DE LA 
CoNCÒRDiA

espai de grans dimensions 
en contacte directe amb el 
riu  llobregat,  actualment 
utilitzat com a aparcament

PLATAfoRmA SALT DE TRuiTES
espai d’apropament al riu en 
conatcte amb la resclosa sense 
accés ni ús.

fÀbRiCA vELLA
façana de valor patrimonial en 
mal estat  de  conservació,  únic  
testimoni restant de l’antiga fàbrica 

del segle xix.

Fig.02 Potencialitat dels espais de la llera

PLAçA 19 D’AbRiL
espai urbanitzat de majors 
dimensions adjacent al riu tot i 
que tots els seus elements se’n 
desvinculin

ACCÉS AL PASSEiG fuviAL
espai final del passeig amb 
connexió a l’espai privat de la 
turbina. l’únic carrer de sortida 
té una pendent del 35%

PASSAREL·LA CAL ToRRES
espai sense sortida amb 
vestigis de l’antiga fàbrica 
de torres amat

CAmí  A CAbRiANES
final del camí al poble  contigu 
molt concorregut pels veÏns 
però sense una clara continuitat 

arribat a sallent

          
                       el lloc | microaccions
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connexió

A les dues ribes podem trobar tot un 
seguit de barreres i desconnexions 
físiques. Proposem resoldre aquestes 
desconnexions i aconseguir nous punt 
d’accés o d’aproximació al riu. El punt 
més crític el trobem a la desconnexió 
del camí de Cabrianes, al sud del 
municipi. Es proposa continuar aquest 
camí fins a connectar-lo amb el camí 
del Carrilet, al nord.

desvehiculitzar

Sallent és un poble organitzat pel 
benefici dels vehicles. Es busca 
reorganitzar les grans bosses 
d’aparcament contigües al riu, en 
situació privilegiada, per promoure 
noves activitats en aquests espais.

confort

Per tal d’atraure els veïns al costat 
de riu entenem que manquen unes 
condicions mínimes de confort. Es 
planteja millorar els espais sense 
que això plantegi perjudicis pel seu 
caràcter multifuncional introduint 
noves plantacions d’arbres i possibles 
zones d’ombra per ajudar a gestionar 
el clima. Es busca que els veïns es facin 
seus aquestes espais.

Fig.03 Connexió amb l’espai fluvial
Fig.04 Recuperació dels espais annexes al riu
Fig.05 Connexió del recorregut circular

Fig.03

Fig.04

Fig.05
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ESPAiS miRADoR
dotar  la  llera de  petits  espais 
on poder tenir una aproximació 

directa amb el riu

REPENSAR ESPAiS
dotar als espais existents amb 
les  condicions  adients de 

confort per atreure als veins.

PEAToNALiTzAR ACCÉS
amabilitzar la baixada per 
una escala humana eliminant 
barreres i desconexions físiques

REPRoGRAmAR PLAçA
eliminar els cotxes de la plaça i 
reordenar tots aquells elements 
que no segueixen la lògica 
peatonal o que debaluen l’espai.

SERviTuD DE PAS
aconseguir una pas directe 
pel límit del pati de les cases 
per habilitar un passeig fluvial 
continu per la llera est del riu

DESvEhiCuLiTzAR
reorganitzar la circulació del 
vehicles per evitar que aquets 
es situin als laterals del riu.

CoNNExió PARC fLuviAL
Habilitar un accés en condicions 
a la llera del riu, un dels espais 

més naturals de la zona.

Fig.06 Projecte de microaccions

          
                       el lloc | microaccions



L’objECTiu

La  desconnexió de les dues ribes. 
13/11 | 29/11

03 RECoRREGuT
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RECoRREGuT

Per entendre millor la importància dels 
espais i recorreguts de Sallent caldrà fer 
un estudi a major distància i analitzar la 
seva posició en el territori. 

Aquest estudi ens permet veure amb 
més claredat com Sallent necessita 
una estratègia d’actuacions en 
diferents punts que permetin accedir 
i connectar els camins comarcals que 
es tallen arribats al municipi al no tenir 
una clara continuació i que alhora 
permeti apropar als veïns de forma 
segura a la llera del riu. A la vegada 

aquetes accions permetrien integrar 
dins del mateix camí les fàbriques i 
edificis de valor patrimonial de la zona 
enriquint així el recorregut.

Es proposa generar accessos als 
respectius extrems de la resclosa, 
per permetre el pas entre les dues 
lleres del riu i apropar als veïns 
d’una forma segura fins a l’aigua. 
Aquesta connexió també permetrà 
la continuació dels camins GR-4 i PR-
C-133 que actualment es perden a 
Sallent.

          
                       l’objectiu | recorregut
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gr-4/176

Forn del Tir Vell

Sant Miquel de Serra-Sanç

Barraca del 
tir nou

Sant Pere Serraïma

Sant Martí de 
Serraïma

pr-133 
Camí del romànic de Sallent
Recorregut | Sallent, circular
Distància    | 29.6km
Desnivell     | 1645m

pr-144

Torre del Gas

gr gran recorregut pr petit recorregut camÍ del llobregat 2015

gr-177
Ruta del Moianès
Recorregut | Moià, circular
Distància    | 109.60km   gr-3  

Sender central de Catalunya
Recorregut | Vidrà - Tàrrega
Distància:   |   1000km

gr-176
Ruta del romànic
Recorregut | Navàs, circular
Distància | 83.10km pr-131 

Voltejant Santpedor
Recorregut | Santpedor, circular
Distància    | 24.9km
Desnivell     | 1206m
  

          
                       l’objectiu | recorregut

gr-4

Ermitori de Sant Antoni

Acueducte del 
Vilar

Castell de Sallent

Barraca de l’Olivar 
de Cal Sidru

Forn de Calç de 
Cal Garrell

Central hidroelèctrica de 
La Pólvora

Molí de Navarcles
Pont de Cabrianes

Sant Jaume del Pont 
de Cabrianes

Sant Jaume d’Olzinelles

Església de Sant Ponç
Santa Magdalena 

de Belloc

La Sínia
Ermitori de la Verge 
de Montserrat

gr-96

Xemeneia de les Culleres

senders territorials

Els camins del Bages venen 
definits per la topografia del 
terreny i fortament lligats als els 
edificis de valor patrimoni com 
són les esglésies, castells, molins e 
indústries del territori. Pel municipi 
de Sallent concretament travessen 
el GR-4 i el PR-133 encara que 
sense un recorregut clar dins del 
municipi. 

La topografia de la zona també 
ens defineix el tipus de paisatges 
que hi trobem. Boscos densos i 
clars situats a cotes més altes, 
matolls a les cotes intermitges i 
horts a les zones més poperes al riu.

Cal destacar la ruta de Vies 
Blaves, el Camí del Llobregat, una 
proposta de millora de tot l’eix 
del Llobregat, des del seu inici fins 
Barcelona, per incentivar-ne el seu 
recorregut peatonal. 

gr-4 
Recorregut | Puigcerdà - Monestir de Montserrat
Distància | 163.64km
Desnivell | 4777m

Fig.08  Relació de camins d’interès partrimonial

Fig.07 Senders GR i PR
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barreres medioambientals

Sallent es troba molt ben connectat 
a nivell d’infraestructures amb la 
resta del territori donada la seva 
situació estratègica en un punt 
d’inflexió just al final de la plana de 
Manresa i al començament de la 
vall formada pel Llobregat. 

Aquesta red d’infraestructures 
en un territori tan estret alhora 
provoca un seguit de barreres 
arquitectòniques i medioambietals 
entre municipis que només 
aconsegueix trencar-se gràcies 
al recorregut verd que crea el 
riu. Aquest recorregut, però, 
actualment encara no disposa 
d’un traçat clar i continu que 
permeti una connexió peatonal.   

sòl industrial actiu sòl extracció minera mines existentshorts

[Academic use only] 

Direcció 
SÚRIA

Direcció 
BERGA

Direcció 
AVINYÓ

e-9

          
                       l’objectiu | recorregut

Direcció 
TERRASSA

Direcció 
CASTELLGALÍ
MONTSERRAT

Direcció 
CALAF

c-16
c-16

c-25

c-25

c-16

Fig.10 Relació carreteres i sector industrial

Fig.09 Carreteres i polaritats dels nuclis urbans

Direcció 
VIC
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rehabilitada abandonadaactiva
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sallent

[Academic use only] 

[Academic use only] 

passat industrial

Augmenten l’escala d’anàlisis de 
la indústria podem veure com 
Sallent es situa dins de tot un eix 
de patrimoni industrial fluvial al 
Llobregat. Al llarg de l’eix trobe 
varies tipologies de fàbriques, 
des de petits molins, a fàbriques 
i colònies. 

L’existència de colònies 
destaca al nord del municipi on 
actualment moltes han crescut 
fins a crear petits nuclis de 
població. Actualment la majoria 
d’aquestes colònies es troben 
abandonades però d’altres s’han 
rehabilitat per donar-li’s un nou 
ús. La rehabilitació d’aquestes 
fàbriques suposa un important 
atractiu turístic alhora que un 
exemple de com revaloritzar el 
passat industrial de la zona.

CABRIANES

          
                       l’objectiu | recorregut

NAVARCLES

SANT FRUCTUÓS 
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Fàbrica del 
Guixaró

Colònia Cal Bassancs

Fàbrica Cal Casas

Fàbrica de Cal 
Marçal

Fàbrica de Cal Riera

Colònia 
Viladomiu nou

Colònia Pons

Colònia Vidal

Colònia de l’Ametlla 
de Merola

Colònia Cal Prat

Cal Sala

Fàbrica del guix

Colònia Galobart

Fàbrica del riu

Fàbrica del Malpàs

Fàbrica Vella

Fabriqueta del pont 
de Cabrianes

Fàbrica Sitjes

Colònia del Teixit del 
pont de Cabrianes

Fàbrica de 
Sant Benet

Colònia 
Viladomiu vell

Fàbrica 
Vermella

Fig.12 Principals indústries tèxtils del s.XIX

Riera G
avarresaTorrent del Solà

La Riereta

Riu de Cornet

Fig.11 Industria i  topografia de la hidrologia
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la necessitat de connectar

Aquest estudi ens ajuda a constatar 
la necessitat de connectar Sallent a 
nivell peatonal amb la resta del territori 
i potenciar la seva identitat. Es buscarà 
potenciar l’eix vertical del Llobregat 
per tal d’acabar de cosir el traçat dels 
camins GR i PR existents i lligar-los a 
aquells espais en desús de la llera del 
riu que actualment li donen l’esquena.

També serà important la relació del 
propi municipi amb aquest eix afegint 
noves connexions que ajudin a apropar 
als veïns al riu. Aquestes connexions 
ajudarien a crear recorreguts circulars 
per la bici o el peató que posarien 
en valor el valor ecològic, d’oci i 
productiu del riu passant per zones 

urbanes, d’horts o mineres.

Per tal de donar riquesa al recorregut 
també serà important lligar-lo amb 
el patrimoni industrial de Sallent i a la 
vegada potenciar la seva importància 
al incloure’ls dins d’una escala 

territorial.

Per tan es proposarà un projecte que 
posarà emfàsis en les connexions com 
potenciador dels espai. En aquest 
aspecte la zona de la resclosa del 
Pont Vell ja es presentava com un 
punt clau en la primera proposta 
de microaccions realitzada i es veu 
reforçat amb aquest estudi territorial.

continuitat eix fluvialpotencialitat dels espais riQuesa patrimonial

          
                       l’objectiu | recorregut
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PR-133

GR-4

FÁBRICA VELLA

CASA TORRES AMAT

XIMENEIA DE LES CULLERES

TORRE DEL GAS

CAL SALA

Fig.13 Fig.14 Fig.15

CAMÍ DEL 
LLOBREGAT



EL CoNTExT

El lloc, l’entorn i  el pas per les preexistències.
13/11 | 29/11

04 vESTiGiS
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vESTiGiS

La resclosa, juntament amb la de la 
Fàbrica Vella, es un dels elements 
més característics del riu. La pròxima 
situació amb el Pont Vell li dona un 
valor afegit al ser l’únic punt des d’on 
poder observar-lo de banda a banda 
de tan a prop. L’estudi anterior també 
ens la situa com un espai clau per 
aconseguir connectar les dues lleres 
tan a nivell urbà com a una escala 
territorial.

L’espai es troba molt arrelat amb el 
passat industrial de la zona i es pot veure 

fàcilment amb la quantitat de vestigis 
que en queden a les dues lleres. El pas 
de varies indústries i projectes pel lloc 
a acabat generant un espai sense 
gaire sentit amb escales i plataformes 
sense sortida i element que han perdut 
el seu significat.

Si volem que el nostre projecte travessi 
tots aquests elements serà vital 
conèixer i entendre el seu perquè. 
Aquests elements a més a més 
donaran riquesa al pas i ajudaran a 
integrar el projecte. 

          
                            el context | vestigis
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Fig.16 Vestigis llera Est

ANTiGA ComPoRTA
comporta est de la resclosa. 
actualment el seu mecanisme 
es troba inutilitzat. quan 
augmenta el cabal l’aigua 
aconsegueix travessar per la 

part superior de la porta.

fÀbRiCA TèxTiL CAL ToRRES
fàbrica annexa a la casa torres 
amat propietat de la mateixa 
familia. en aquesta fàbrica va 
ser on l’any 1828 s’utilitzaren 
per primer cop telers mecànics 
a l’estat espanyol. actualment 
encara se’n conserva la 

xemeneia de vapor.
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ANTiGA CASA ToRRES AmAT

antiga casa pairal del s.xVii de la 
família torres. actualment part de 
l’edifici funciona com una casa 
museu i a la resta s’hi ha instal·lat 
la bilblioteca pública del poble.

CLAvEGuERAm

pous de la xarxa de clavegueram 
de sallent conectats a un 
col·lector en alta
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casa i fàbrica torres amat

Torres Amat estava format per l’antiga 
casa pairal del s.XVII de la família 
Torres i fàbrica tèxtil annexa. Al voltant 
del 1815 la familia va decidir ampliar 
la casa existent del segle XV o XVI 
annexa al Pont Vell amb un nou cos 
de cinc plantes on s’hi va instal•lar 
una fàbrica de teixits. La importància 
d’aquesta fàbrica queda reflectida 
en el fet que va ser la primera fàbrica 
de Catalunya on s’hi van instal•lar 

telers mecànics de cotó.

L’arribada de la fil•loxera a Catalunya 
va suposar acabar amb el poder 
econòmic de la família Torres i va 
portar al tancament de la fàbrica i la 
seva venta a l’Elèctica Sallentina. Va 
ser aquesta empresa qui posteriorment 
va construir les comportes a sobre 
de la resclosa. També va construir-
hi la primera passarel·la que va 
ser destruida en una forta riuada i 

subtituïda per la actual.

Actualment par de l’edifici ha estat 
conservat part de la casa com a 
museu i la fàbrica reformada per 
instal•lar-hi la nova biblioteca. També 
se’n conserva en bones condicions 

l’antiga xemeneia de vapor.

Fig.17 Antiga passarel·la de connexió amb la comporta 1960
Fig.18 Fàçana de la casa i fàbrica. 1930
Fig.19 Resclosa abans de la construcció de les comportes 1930
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Fig.17

Fig.18

Fig.19
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restauració de la passarel·la

Una de les propostes que es van 
plantejar però va acabar sent 
descartada era la de restaurar la 
passarel•la existent fins a la comporta 
est. La proposta aprofitaria el pas 
existent per arribar fins al primer bloc 
de formigó, a la part superior de la 
comporta, on encara es conserven els 
mecanismes d’obertura, actualment 

inutilitzats.

Amb aquest pas ens situaríem al mig del 
riu sense haver de trepitjar la resclosa. 
Des d’aquest punt es va arribar a 
plantejar una possible baixada a la 
resclosa amb una escala de gat. El sol 
fet d’arribar a la comporta, però, ja 
seria interessant ja que situat a un punt 
elevat al mig de l’aigua funcionaria 
com un perfecte mirador amb vistes al 
sud cap al Pont Vell i al nord a tot el 

front fluvial. 

L’actuació proposava la substitució 
de l’estructura de la passarel•la 
existent i la col•locació d’un nou forjat 
amb plaques de fusta o metàl•liques 
degut al seu mal estat. Aquesta 
proposta ajudaria a conservar el 
passat industrial del riu que poc a poc 
s’ha anat perdent amb la desaparició 

de la resta de fàbriques.

[Academic use only] 
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Fig.21 Elements malmesos a substituir

Fig.22 Proposta de rehabilitacióFig.20 Alçat passarel·la llera Est
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Fig.23 Vestigis Llera Oest

fiLTRE i NETEjA
mecanisme de neteja del 
filtre d’aigua de la central. 
el fullam i terra extrets es 
tornen a llançar cap al riu 

acumulant-se a la llera.

ESTACió TRANSfoRmADoRA
estació en funcionament per 
part de l’enginyeria enginaux. 
la turbina manté constant 
l’alçada de l’aigua per sota 

del límit de la resclosa.

ANTiGA fÀbRiCA CAL RAmoN
Vetsigis de l’antiga fàbrica 
del segle xix propietat de 
ramon esteve enderrocada  
l’any 2006 per construir-hi 

vivenda.  

          
                            el context | vestigis

ANTiGA ComPoRTA
comporta oest de la 
resclosa. actualment el 
seu mecanisme es troba 
inutilitzat. quan augmenta 
el cabal l’aigua aconsegueix 
travessar per la part superior 
de la porta.

CARRER DE CoNNExió A L’Eix 
fLuviAL

carrer amb una forta pendent 
del 35% i amb freqüent 
circulació de vehicles degut a 
les entrades d’aparcaments.
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fàbrica de cal ramón

Cal Ramon se situava al costat oposat 
de Torres Amat, al costat oest de la 
resclosa, contigua al Pont Vell. En el 
mateix espai s’hi va situar la fàbrica Cal 
Rei, propietat de la familia Viladomiu, 
una de les principals impulsores de 

d’indústria de la zona.

La fàbrica tèxtil es va construir a 
principis del segle XIX a sobre d’una 
antiga farga d’aram que havia deixat 
d’estar en funcionament a causa 
d’una forta riuada que va destruir 
la resclosa que portava aigua a la 
fàbrica. La fàbrica connectava amb 
la comporta oest a través d’una 
passarel•la metàl•lica, per tal de 
poder gestionar el seu funcionament.

Fins al 2006 la fàbrica encara 
conservava una nau amb les vidrieres 
típiques de les naus industrials del segle 
XIX i l’entrada del canal però es trobava 
en un estat ruïnós. Tot i considerar-se 
part important del patrimoni immoble 
de Sallent la fàbrica es no tenia cap 
tipus de pla de protecció i va acabar 
sent enderrocada per construir-hi 
vivenda. A la vegada es va construir 
l’actual estació transformadora 
eliminant l’antiga a connexió amb la 

resclosa.

Fig. 24 Façana de la fàbrica Can Ramon. 2005
Fig. 25 Passarel·la fins la comporta i arc conservat. 2005
Fig. 26 Riuada del 1982 amb la passarel·la existent
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Fig.24

Fig.25

Fig.26
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recuperació passarel·la oest

Per seguir el mateix criteri de l’altre 
llera del riu en aquests costat també 
es va plantejar la construcció d’una 
nova passarel•la metàl•lica fins a la 
comporta Oest a imitació de l’antiga 
de Can Ramon. 

La situació exacta de l’antiga 
passarel•la coincidiria amb 
la parcel•la de la centraleta 
transformadora, per sobre de l’arc 
encara existent, així que s’optaria 
per connectar per davant de la 

comporta de la central. Aquest nou 
mirador ajudaria a amabilitzar el final 
del passeig fluvial amb vistes al Pont 
Vell que podria anar acompanyat de 
la substitució de la barana pels cotxes 
actuals per una amb caràcter més 
peatonal.

Aquesta segona nova passarel•la 
recuperaria l’antiga imatge de la 
resclosa, amb les dues fàbriques 
de Can Torres i Can Ramon amb les 
seves respectives connexions a les 
comportes i amb mirador a banda i 
banda. 

Fig.27 Connexió de la comporta Oest

Fig.28 Proposta de recuperació de la passarel·la



LA DEfiNiCió

L’influència del riu en el projecte de  disseny

05 AiGuA
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L’ AiGuA

El pas a través del riu ha significat que 
l’aigua fos sempre un dels principals 
condicionant de totes les estratègies 
de projecte. Tot l’àmbit de projecte 
es desenvolupa íntegrament dins 
de la Classificació H del POUM de 
Sallent, Sistema Hidrològic. Aquest fet 
ens obligarà a posar especial atenció 
en curs i el caudal del riu però, a la 
vegada, també ens permetrà estar 
exempts del compliment de totes les 
normatives existents en un espai urbà.

Degut a aquesta classificació 
urbanística el nostre projecte passarà 
a dependre totalment de l’aprovació 

de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Serà necessari que el projecte respecti 
les condicions que se’ns van anar 
exigint en termes de materialitat, forma 
i seguretat. La intervenció de l’ACA no 
se’ns presentarà com un problema, 
sinó com un repte.

Resultarà doncs un projecte peculiar, 
on no podrem sempre complir tots els 
requeriments d’accessibilitat ni serà 
transitable tots els dies de l’any, però, 
que a la vegada ens permetrà treballar 
amb un espai natural i en contacte 
directe amb el riu.

          
                            la definició| l’aigua
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materialitat

Al tractar-se d’un projecte que 
es veurà constantment afectat 
per l’empenta de l’aigua la seva 
materialitat és convertirà en un 
aspecte clau. 

En un principi es plantegen varies 
solucions materials, des d’estructures 
amb tramex o fusta fins a estructures 
temporals i fins i tot flotants. Totes 
aquestes propostes es suposaven 
un elevat pressupost per aconseguir 
adaptar-se a l’espai i, sobretot, pel 
procés constructiu que suposarien. 
La inaccessibilitat de l’espai també 
impossibilita el transport de grans 
estructures o l’accés de molts 
treballador alhora.

Degut a la demanda de compacitat 
e integració del projecte finalment 
es va optar pel formigó. Aquest 
material resultarà una bona solució 
per respondre a les irregularitats del 
lloc ja que permetrà integrar-se a 
l’espai i unificar els diferents elements. 
La massa del formigó també ens 
aportarà més resistència contra la 
força de l’aigua i, per tant, menys 
necessitat de manteniment a la llarga.

El formigó també permetrà reduir 
dràsticament el cost de l’obra ja que 
es podrà realitzar in situ amb una 
mà d’obra mínima i sense necessitar 
transports de grans dimensions.

FORMIGÓ ENCOFRAT AMB 
TAULERS OSB

FORMIGÓ ENCOFRAT AMB 
LLISTONS DE FUSTA

FORMIGÓ ENCOFRAT AMB 
TAULERS DE FUSTA

FORMIGÓ ENCOFRAT AMB 
TIRES DE HULE O FUSTA

FORMIGÓ ENCOFRAT 
AMB TAULERS FENòLICS I 
RIGIDITzACIÓ

FORMIGÓ CURAT AMB 
MOLTA AIGUA

FORMIGÓ CURAT AMB 
POCA AIGUA

FORMIGÓ DE BAIXA 
POROSITAT

FORMIGÓ D’ALTA 
POROSITAT

FORMIGÓ POSTERIORMENT 
ALLISAT AMB HELICOPTER

FORMIGÓ POSTERIORMENT 
PICAT AMB BUIXARDA

FORMIGÓ POSTERIORMENT 
RATLLAT AMB ESTRIES
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EL TRAçAT

Els rius no són elements constants 
ni mantenen sempre mateixes 
característiques. El Llobregat és un 
riu que es veu ràpidament afectat 
per les èpoques de pluges provocant 
importants diferències pel seu cabal 
segons els mesos de l’any.

La crescuda del caudal anirà 
directament relacionada amb la 
perillositat de l’espai i, per tant, des d’un 
primer moment haurem d’assumir que 
el nostre pas no podrà ser transitable 
durant tots els dies de l’any.

Degut a les dimensions i la irregularitat 
de l’àmbit  es va intentar aconseguir 
l’ajuda d’un topògraf per tenir un 
coneixement més exacte de les 
alçades i formes de les roques existents. 

Degut a la singularitat e inaccessibilitat 
actual, però, no es va aconseguir 
aquesta ajuda externa.

Amb la informació aconseguida es 
pretenia ajustar les mesures preses 
i definir el millor traçat per creuar a 
l’altre banda. Per tal de complementar 
aquest traçat es va plantejar la 
possibilitat de construir-hi una sèrie de 
plataformes o stepstones de formigó. 

Aquests steps suposarien una actuació 
mínima que permetria reforçar la 
seguretat del pas permetent una 
petjada a una superfície elevada 
menys relliscosa. Alhora generaria una 
guia per ajudar al pas del transeünt 
sense destorbar el descens natural de 
l’aigua.

          
                                  la definició| aigua
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inundabilitat controlada amb 
cabal  regular

L’espai central de la resclosa es 
considera un espai natural on sempre 
hi haurà un presencia mínima d’aigua 
en circulació o estancada que no es 
podrà controlar. Amb aquests nivells 
de presència d’aigua es considera 

segur creuar la resclosa. 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 
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Fig.29 Evolució de la inundabilitat regulada
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inundabilitat crÍtica amb cabal  
excepcional

Quan la crescuda del cabal acumuli 
una quantitat d’aigua més elevada 
es considerarà perillós creuar degut a 
la imprevisibilitat  i, per tant. Si l’aigua 
supera el límit de la resclosa es tancarà 
el pas per evitar possibles accidents. 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

          
                              la definició| aigua

Fig.30 Evolució de la inundabilitat no regulada
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+267.02

+263.50

+269.17

Fig.31 Tendència habitual d’inundabilitat
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step stones

Gràcies al gràfic d’inundabilitat podem 
traçar la ruta per on serà millor travessar 
la resclosa per evitar el contacte amb 
l’aigua. Per tal d’assegurar aquest 
traçat es contruiran les plataformes als 

punts més crítics de pas.

Per contruir aquestes plataformes es 
seguirà el mateix criteri d’ancoratges 
i armadures que amb les plataformes  
ja calculades que atravessen la 

comporta oest.

[Academic use only] 

[Academic use only] 
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Fig.32 
Fig.32 Detall d’anclatge dels steps 
Fig.33 Recorregut amb punts crítics d’actuació

Fig. 32
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LA foRmA
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La geometria dels dos accessos ha 
sigut un aspecte clau durant tot el 
projecte. La quantitat d’elements 
sortints, escales i plataformes existents, 
sobretot a la llera est, ha resultat en 
un ventall molt ampli de solucions. 
En un principi només es buscava la 
forma més neta e integrada de poder 
accedir a la resclosa sense arribar a 
cap solució adequada. Un cop es va 
afegir el factor aigua, però, el projecte 
va anar agafant forma.

L’accessibilitat del lloc va ser un dels 
criteris més discutits. Al tractar-se 
d’una zona no urbana, malgrat la 

seva localització, es va entendre que 
no caldria seguir totes les normatives 
d’un espai públic ja que el propi lloc 
no les arribaria a complir mai. L’espai 
de la resclosa es un espai salvatge i, 
per tant, els seus accessos immediats 
si seran accessibles però les escales de 
descens funcionaran com un enllaç a 
mig camí entre l’urbà i el natural.

A continuació s’exposa un recull de 
les principals propostes que han anat 
sorgint fins a arribar a la solució final 
analitzant la compatibilitat amb el curs 
de l’aigua.
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p02
LLERA EST

p01
LLERA EST
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data de la proposta:
 Setmana 10     

 volum de formigó:  
1,45 + 14,10= 15,55 m2

nombre de graons:   
10       

contrapetja:            
22 cm    

data de la proposta: 
Setmana 11         

volum de formigó:  
6,75 + 19,60= 26,35m2

nombre de graons:   
14   
        
contrapetja:            
18,5 cm       
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Fig. 34  Afectació inundabilitat Proposta 01 Est               Fig. 35  Afectació inundabilitat Proposta 02 Est
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p04
LLERA EST

p03
LLERA EST

[Academic use only] 

data de la proposta: 
Setmana 11       

volum de formigó:  
5.60+ 19,60= 25,20 m2 

nombre de graons:   
13       

contrapetja:            
19 cm     

[Academic use only] 

data de la proposta: 
Setmana 11       

volum de formigó:  
5,85 + 19,60= 25,45 m2 

nombre de graons:   
11         

contrapetja:            
20 cm       
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Fig. 36  Afectació inundabilitat Proposta 03 Est               Fig. 37  Afectació inundabilitat Proposta 04 Est
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p06
LLERA EST

[Academic use only] 

data de la proposta: 
Setmana 11        

volum de formigó:   
3,10+ 14,10= 17,20 m2 

nombre de graons:   
15        

contrapetja:            
18 cm    
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p05
LLERA EST
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data de la proposta: 
Setmana 12       

volum de formigó:  
13.20+ 19,60= 32,80 m2 

nombre de graons:   
11         

contrapetja:            
20 cm       

[Academic use only] 

[A
cadem

ic use only] 

[A
cadem

ic use only] 

Fig. 38  Afectació inundabilitat Proposta 05 Est               Fig. 39  Afectació inundabilitat Proposta 06 Est
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data de la proposta: 
Setmana 13        

volum de formigó:  
2,15 + 14,10= 16,25 m2  

nombre de graons:   
10   

contrapetja:           
 22 cm    

data de la proposta: 
Setmana 13     

volum de formigó:  
26,30 + 13,05 = 19,35 m2      

nombre de graons:   
10       

contrapetja:            
22 cm       
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p08
LLERA EST

p07
LLERA EST
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Fig. 40  Afectació inundabilitat Proposta 07 Est               Fig. 41 Afectació inundabilitat Proposta 08 Est
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data de la proposta: 
Setmana 17      

   
volum de formigó: 

1,55 + 11,70= 13,25 m2

nombre de graons:  
 10

         
contrapetja:       

 20 cm     
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data de la proposta: 
Setmana 17      
   
volum de formigó: 
1,55 + 11,70= 13,25 m2

nombre de graons:  
 10
         
contrapetja:       
 20 cm     
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p10
LLERA EST

p09
LLERA EST

Fig. 42  Afectació inundabilitat Proposta 09 Est               Fig. 43  Afectació inundabilitat Proposta 10 Est
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p02
LLERA OEST

p01
LLERA OEST
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data de la proposta: 
Setmana 12            

volum de formigó: 
1,40 + 3,30= 6,75 m2

nombre de graons:   
8              

contrapetja:          
20 cm       

data de la proposta: 
Setmana 10            

 volum de formigó: 
3,30 + 3,15= 6,45 m2   

nombre de graons:   
7           

contrapetja:          
20 cm     
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Fig. 44  Afectació inundabilitat Proposta 01 Oest               Fig. 45  Afectació inundabilitat Proposta 02 Oest



 82  |            | 83

          
                              la definició| aigua

p04
LLERA OEST

p03
LLERA OEST
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data de la proposta: 
Setmana 16            

volum de formigó: 
4,30 + 5,30= 9,60 m2   

nombre de graons:   
8              

contrapetja:           
20 cm       

data de la proposta: 
Setmana 14             

volum de formigó: 
2,60+ 5,30= 7,90 m2   

nombre de graons:  
 8             

contrapetja:           
20 cm     
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Fig. 46  Afectació inundabilitat Proposta 03 Oest               Fig. 47  Afectació inundabilitat Proposta 04 Oest
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p06
LLERA OEST
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data de la proposta: 
Setmana 21            

volum de formigó: 
4,60 + 5,30= 9,90 m2   

nombre de graons:   
12              

contrapetja:           
20 cm       

data de la proposta: 
Setmana 21            

volum de formigó: 
4,75+ 5,30= 10,05 m2  

nombre de graons:   
5            

contrapetja:          
 20 cm     
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Fig. 48  Afectació inundabilitat Proposta 05 Oest               Fig. 49  Afectació inundabilitat Proposta 06 Oest
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p08
LLERA OEST
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data de la proposta: 
Setmana 27        

volum de formigó: 
0,80 + 11,70= 12,50 m2    

nombre de graons:   
 5           

contrapetja:           
 -       
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p07
LLERA OEST
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data de la proposta: 
Setmana 22           

volum de formigó: 
6,30 + 5,30= 11,60 m2

nombre de graons:   
15

          
contrapetja:           

20 cm     
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Fig. 50  Afectació inundabilitat Proposta 08 Oest               Fig. 51 Afectació inundabilitat Proposta 09 Oest
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el pas natural de l’aigua al procés 
constructiu

La situació excepcional del projecte 
obliga a estudiar amb precisió l’ordre 
del procés constructiu. Es tindrà en 
compte que s’haurà de treballar 
sense aturar el pas de l’aigua i les 
possibles precaucions donada  seva 

la variabilitat.

Donada la inaccessibilitat del lloc 
el treball d’encofrat haurà de ser 
el més manual possible amb peces 
que s’hauran de construir in-situ per 
la irregularitat de la superfície de la 
resclosa. Pel que fa al formigó també 
es preveu un abocament manual 
menys a la primera fase de la llera est 
on donat el volum elevat de formigó 

s’elaborarà amb bomba estàtica.

 A la llera Est es decideix buidar el 
volum de formigó deixant lliure el 
pas entre els dos pilons per respectar 
el volum natural d’aigua i garantir 
la seva presència a la resclosa. La 
segona obertura garantitzarà el curs 
de l’aigua en cas de riuada. Es sobre 
dimensionarà  aquesta cavitat per 
evitar al màxim l’empenta del riu 
contra el mur i per garantir un possible 

accés en cas de necessitar neteja.

[Academic use only] 
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Fig.52  Evolució del pas natural de l’aigua
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fase 1

[Academic use only] 

Fig.53  Construcció mur de reforç i nivellament del replà
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fase 2

Fig.54  Construcció llosa i recrescuts perimetrals
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fase 3

Fig.55  Construcció d’escala

[Academic use only] 

fase 4

Fig.56  Construcció de bancs laterals
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fase 1 fase 2

Fig.58  Construcció de bancs laterals
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[Academic use only] 

Fig.57  Construcció llosa inicial

[Academic use only] 
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fase 3

Fig.59  Construcció segona escala a nivell de roca
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fase 4

Fig.60  Construcció steps a la resclosa
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La classificació com a sistema hidrològic 
de l’àmbit i la manca d’accessos a 
vivendes o equipaments públics ens 
eximeix de l’obligació de seguir la 
normativa de seguretat de l’espai 
públic. Degut a l’alta perillositat de 
l’àmbit, però, es decideix col•locar 
uns elements de fixes per ajudar a 
transmetre la seguretat necessària per 
apropar-se a l’espai
.  
El mateix àmbit, però, ens limitarà la 
col•locació d’aquests elements. Per 
exigència de l’Agència Catalana de 
l’Aigua no està permès la col•locació 
per sota de la cota d’inundabilitat 

ordinària d’elements que puguin 
arribar a ser arrencats per la força de 
l’aigua en cas de riuada. 

La cota es situa a +267.25m, 
lleugerament per sobre del límit superior 
de la resclosa. Aquesta limitació ens 
impedirà col•locar barana a l’escala 
del costat est, raó per la qual també 
s’opta per descendir enganxats 
als pilons de registre. Al cotat oest 
es considera que l’escala queda 
apartada de l’empenta de l’aigua. 
Pel que fa al centre de la resclosa serà 
pràcticament impossible col•locar 
elements de seguretat.

LA SEGuRETAT

          
                              la definició| aigua



           | 103 102  |

[Academic use only] 

Fig.61 Baranes escala est

[Academic use only] 

Fig.62 Baranes escala oest

          
                              la definició| aigua



LA REALiTAT

El procés de les modificacions, els terminis i els imprevistos 

06 CoNCLuSioNS



           | 107 106  |

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del eje

2018
2017
2016
2015

          
                    la realitat| conclusions

2018 
2017 
2016 
2015 

m
3/

s

setmana Fig.63 Cabal mitjà setmanal



           | 109 108  |

L’objectiu d’aquest màster era poder 
tenir un primer contacte amb un projecte 
real i és precisament això amb el que ens 
hem trobat. La influencia de la realitat, 
però, ha afegit un factor d’eventualitat 
que ha acabat jugant a la nostra contra 
impedint-nos apropar-nos a la resclosa 
durant tota la segona meitat del curs. 

Per poder construir el projecte era 
necessari esperar a que el cabal del 
Llobregat es mantingués en un volum 
que no comportés risc baixar a la resclosa 
quan justament aquesta primavera i 
estiu han estat els mesos amb pluges 
més intenses dels últims anys.

Les fortes pluges també ens han impedit 
comprovar les mesures reals de la 
resclosa i la seva evolució durant l’any. 
Principalment aquesta ha estat una de 
les raons per les quals vaig decidir donar 
aquest punt de vista a la memòria, per 
poder comprovar la correcta la relació 
entre el riu i el nostre projecte amb un 
estudi més ampli del seu comportament.  

La realitat també ens ha enfrontat 
directament amb la necessitat d’obtenir 
unes autoritzacions a través d’uns 
procediment que no sempre avancen a 
la velocitat que voldríem. Per aconseguir 
l’objectiu entenem la importància de 
la implicació de les dues bandes del 
projecte, un cop comencen a sorgir 
dubtes sobre la seva idoneïtat es fa molt 
complicada la seva resolució.  
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Fig.64 Situació de la resclosa a data de 18 de març
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Malgrat finalment no haguem 
aconseguit construir el nostre 
projecte a part de l’aprenentatge 
acadèmic m’emporto d’altres 
com el treball en equip i noves 
metodologies de treball com un 
apropament al món real del despatx 
d’arquitectura. També entendre 
els procediments necessaris per 
formalitzar un projecte i la diferencia 
entre aquest llenguatge i l’adient 
per la comprensió del client.

El projecte de la resclosa també 
en ensenya com per solucionar 
problemes d’una magnitud tan gran 
com pot ser la connexió de camins 
d’escala territorial no sempre es 
necessiten grans projectes amb 
elevats pressupostos si no que es 
poden resoldre amb intervencions 
mínimes i concretes. 

Quan parlem amb aquets termes 
de mínims a més a més no tenim 
perquè suposar que es tracta d’un 
projecte simple en el mal sentit 
de la paraula. Per arribar a una 
conclusió tan concreta es necessita 
disposar de molta més informació 
i haver posat en crisis la solució 
fins a l’esgotament de la resta de 
possibilitats. 

Un projecte d’aquesta escala 
també et permet arribar a pensar 
fins a l’últim detall perquè tot 
funcioni en sintonia. No és només 
pensar en quina forma tindrà un 
element, és pensar la seva funció, 
la materialitat, el preu, el transport, 
la col•locació i la durabilitat.No és 
només una escala, és la connexió 
de les dues lleres i el retorn del riu a 
Sallent.
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Fig.65 Reunió amb Enginaux

Fig.66 Elaboració de la maqueta de guix



           | 113 112  |

Fig.67 Prototip d’escala amb formigó E:1/1
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