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Avui l’aigua és una font de negoci. Una bona 
part d’aquestes fàbriques ja no treballen com a 
empreses tèxtils i l’activitat està molt disminuï-
da. Però en totes les fàbriques hi ha una turbina 
que funciona, que està connectada a la xarxa 
elèctrica i que és el bé més preuat de la colò-
nia. És el que primer es va vendre i primer es 
va comprar, hi van haver compres de la turbina 
abans que la fàbrica fos embargada. En alguns 
casos els propietaris només conserven la tur-
bina perquè ara si que, evidentment, conti-
nua sent una font d’energia i riquesa ja 
que tenen concessions de llarg temps. Des del 
1990 tenen una concessió de 75 anys.

Rosa Serra i Rotés, 2017. Conferència “ Las colonias 
industriales, un modelo económico y social único y 
singular en Europa” Turbina de Viladomiu Vell
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A. ENDERROC

* Les opcions B i C requereixen, tal com indica la normativa, d’un “tancat” protector dels impactes horitzontals.
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B. APLICACIÓ DE MESURES 
ACTIVES (tirants, repicat...)*

C. CAIGUDA LLIURE*

EDIFICIS AFECTATS

o con tableros, en cualquier caso, perfectamente 
cubierto en toda su longitud y deberá soportar 
una carga de 600 Kgs/m2. Esta plataforma se 
instalará para evitar la caída de escombros a la vía 
pública, y podrá colocarse bien aprovechando la par-
te inferior de la andamiada de fachada, o bien insta-
lándola volada, a nivel de la primera planta.

5.1.2. Todo el recinto de la obra que linde con vías 
públicas deberá ser vallado con un cercado de 
dos metros de altura, realizado con ma-
terial consistente y separado de la facha-
da al menos 1,50 metros (salvo definición en 
contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla 
deberá llevar su correspondiente iluminación en to-
das las esquinas y cada 10 metros en su longitud, en 
caso de obstaculizar el paso de vehículos.

Degut la dificultat d’establir paràmetres per regular 
l’esfondrament dels edificis i les actuals lleis apli-
cades a edificis en estat ruinós, les quals obliguen 
a rehabilitar o enderrocar, no hi ha normativa vi-
gent sobre com acceptar l’esfondrament sense que 
aquest signifiqui un perill pels usuaris. 

Reinterpretem i apliquem el “Manual de Segu-
ridad. Tecnología de la seguridad en los 
trabajos de demolición” realitzat pel Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, on s’indica, a l’apartat 5.0 “Medidas de 
protección Colectiva”, subapartat 5.1 “Con 
respecto a terceros no íntervinientes 
en la obra” que:

5.1.1. Instalación de una plataforma volada de 
la línea de fachada sobre la vía pública,que de-
berá tener un ancho mínimo de 1,50 metros 
y podrá ser realizada de madera, bien con tablones
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Retirada coberta Zona afectada per l’esfondramentEnderroc

Enderroc per permetre les visuals a l’antic 
escorxador, primer edifici en ruines visible de la 

colònia; per tal que els visitants puguin tenir una 
demostració visible del futur de la resta del conjunt.

Enderroc per evitar l’afectació 
del canal.

Retirada de la coberta per 
establir visuals desde la cota 
superior i no haver de protegir.

Coberta contaminant
(uralita).

Enderroc per recuperar les 
finestres de la façana de les 
naus de la turbina.

Retirada de la coberta per 
facilitar el creixement de 
vegetació a l’interior de les naus.


